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 املقدمة



 
 ب

 المقدمة

عطاه, والصالة والسالم عمى من أالتفاخر بما  ال يحمد عمى شيء سواه, وبمغ جوده حد الذي هلل الحمد
خيار من , واأليستحق الفخر لعاله, نبي الرحمة محمد, وعمى من خمفو في األرض آلو الطيبين الطاىرين

 ن وااله .أصحابو وم

, وحركات التجديد التي غيرت : المتنبي, الجواىري, السياب وغيرىم ىم عراقيونفرسان القصيدة العربية إن 
, حقبة تاريخية يولد عشرات الشعراء, فضال عن أن في كل منبعيامن شكل القصيدة ومنحاىا كان العراق 

حالتو ا  ع و بيئة شجن ومعاناة شعرنت الواق, ناىيك بأن البيئة العراقية ىرة ال يتساوى فييا العراق بغيرهفي ظا
 جزءا أصيال من القصيدة . 

, فمم يعد ت كبيرة خالل ما يقرب النص  قرنويال و مشكالتقد ُقدر لمقصيدة العراقية أن تعاني من ل    
 , إنما أضحى عمى القصيدةبالنظر إلى األحداث من الخارج, حيث )الحب والحياة والجمال( انيالشاعر مع

الداخل والخارج عمى حد  لتواكب تطورات حركة اإلنسان المعاصر من, أن تغور في أعماق النفس البشرية
, بعد أن مني البمد بكثير من الحروب والنكبات االقتصادية واضطر إلى التعبوية الثقافية وخضع سواء

فكان أن نشأت  أجيال  ,ادة النظر في رؤاه وتقانات عممولمممارسات القيرية التي دعت الشاعر إلى إع
 م الحر  وىم الواقع معا . شعرية تحمل ى

ن العراقي , كونيم شيدوا قسما كبيرا مما أصاب اإلنسالشباب من ىذا التشظي حصة كبيرةلمشعراء او      
, فكانت ألحالم ليداري فشل الواقع وخيبتو, جعمتو يصبح إنسانا آخر, يعتنق امن مصائب وكوارث وىموم

, عمى يتوق إلى تحقيقيات بيا عن مآربو الجديدة التي , كشفالمضنية رحمتو النفسيةالقصيدة المعاصرة 
والتي أدت  إلى  تفاقم  ,ر الذي تنتجو السياسات المتعاقبةالرغم من عوامل الضغط النفسي المتولد من القي

د وأدخمتيا , وتأثيرىا الواضح في تدمير المجتمع, من خالل بث موجات من التخريب دمرت البالالمشكالت
, الذي استحال ثورة شاممة من أجل إزالة الخطأ وى الحمم, فمم يعد لمناس حل سكبيرفي مأزق تاريخي 

عادة بناء العراق قويا معافى وأفضل مما كان.  السياسي الجاثم عمى صدور العراقيين, وا 

, حيث كشفوا خبايا النفس البشرية لمشاعر النفسية في أعماق اإلنسانإلى أدق ا لقد لجأ الشعراء الشباب    
, بات والحروب الخارجية والداخميةي المجتمع العراقي إبان نص  قرن من االضطرابات والثورات واالنقالف

 فكانت الخالصة أن تبمورت الصورة النيائية نمطا جديدا في التعامل مع القصيدة والنص الشعري .



 
 ت

  ( أنموذجا ٕٕٓٓ – ٕٓٔٓ شعر الشباب) الحمم في الشعر العراقي المعاصر لذا جاء العنوان     
إلى  الوعياستعمال ثيمة الحمم بوصفو جدلية تنتقل من ب ياتياتجمو تمك الظاىرة  خصائص ليحاول متابعة

ال تتحقق من دون المغة  الضاىرة, آخذين بعين النظر أن تمك وعي حين يعجز الشاعر عن تحقيقياالال
 الشعري المناسب . التي تتجاذب مع الالوعي قرار الكش  الفني عن وسائل التعبير

, وصدرت دواوينيم الشعرية فما دون سن األربعين فير الشباب ممن ىم وجاء اختيار عّينة البحث بشع   
, كونيم مصداقا ناصعا ومختمفا في وسائمو التعبيرية عمن سبقيم من الشعراء ؛ ٕٕٓٓالى  ٕٓٔٓعام في 

 الواقع ورغبتيم في الخروج منو وعميو .ولكون قصائدىم نابضة بتمك الظاىرة التي تؤكد خراب 

 لقد جاءت الرغبة في سد الحاجة إلى دراسة تعنى بالحمم في الشعر بعد أن تناولو بعض الدارسين في     
, تبحث في حال اسة في جزء منيا دراسة استكشافية, ال سيما وأن الدر الرواية دافعا لمثل ىذا العنوان

 التي استوطنت األدب وقضت مضاجع الشعراء وأقالميم .المجتمع العراقي ومشاكمو ومآسيو 

, فإن في عمم النفس وأعني بيا األحالم وألن الدراسة تبحث في ثيمة ىي من أكثر الثيمات إشكاال    
, فعمى الرغم من شحة الدراسات رفقا بالمنيج التحميمي أمر ضرورياالعتماد عميو منيجا في الدراسة م

الشعر المعاصر, إال أن ىذا ال ينكر دوره في تشكيل القصيدة وبنائيا ومن ثم إخراجيا النفسية التي تعالج 
 تصل إليو الدراسات النقدية التي ال تعنى بعمم النفس. مخرجا نفسيا, قد ال

فسيا طريقا , بيد أنيا تكاد تشق لناألولى في مظانيا في األدب عامة ولست أدعي أن ىذه الدراسة ىي    
, وحتى تمك التي سبقتو في حث عمى دراسة سابقة في ىذا الشأن, إذ لم يعثر البان الشعريبكرا في المت

عادة كتابة التأريخ والثورة والبعد  حقول أخرى فإنيا لم تجمع في اشتغاليا ما بين الحمم واألساطير والذاكرة وا 
 العجائبي والتشكل االستعاري واألفق الفمسفي التي وردت بضمن الدراسة.

, أما التمييد فجاء ليقارب أبرز المصطمحات التي و خاتمة دراستنا عمى تمييد و ثالثة فصول شتممتا    
وأما الفصول فقد جاءت  ,عينة الدراسة من الشعراء الشبابتناولتيا الدراسة معرجا عمى لمحة تعريفية ب

عادة تدوين ال ىُم تأريخ )وتحت كل واحد منيا ثالثة مباحث ؛ فكان الفصل األول بعنوان تشظي الحمم وا 
انبعاث المبحث الثاني: و , تشظي األمكنة وانفتاح األزمنةالمبحث األول : األصل وقمق اليوية( وفيو 

 .اكرة وأحالم الطفولةانفتاح الذ والمبحث الثالث:, األساطير وحمم البطولة



 
 ث

األزمات السياسية ونضوب  ؛ المبحث األول :الحمم واقعا معيشا وفيو لفصل الثاني بعنوان : وجاء ا    
 الثورة وديمومة الحمم.و المبحث الثالث: , الروتين اليومي وتأجيل الحمم , والمبحث الثاني:الحمم

المبحث األول : فاشتمل عمى ة واألفق االستعاري( القصيدة حمما بديال )قوة المغلفصل الثالث: أما ا    
ألفق ا المبحث الثالث: التجريب و انييار النمط و  و المبحث الثاني: , عاريالبعد العجائبي والتشكل االست

وصل إلييا البحث وقائمة , لحقت بيما خاتمة بأبرز النتائج التي تالفمسفي) العدمية, التشاؤم, التيولوجية(
 . بالمصادر

رفة عمى أخيرا أقول إن من حّق الوفاء عمّي أْن أشكر أستاذتي الّدكتورة "ىيام عبد زيد عطية" المش    
, والعميقة في عمميا, والتي لم تبخل عمّي بجيد أو تدبير, فقد كانت دليمي بعد البحث السمحة في أخالقيا

 ق والسداد ., أسأل اهلل ليا دوام التوفيتعالى في إنجاز ىذا الجيد المضنياهلل 

ه , ففيو من الينات ما لباحث يشق خطو ىذا البحث ال يزعم لنفسو الكمال وعمى الرغم من كل ذاك فإن    
ْن كانت , فإن كان لي فيو خير فمن متعمما ميتديا بالنصح والتصويب اهلل تعالى ومن أستاذتي المفضالة, وا 

 طيبة . , ساعيا إلى  إصالحيا بكل إضافة عمميةفيو منقصة فيي مني

 أقول قولي ىذا و أحمد اهلل تعالى عمى توفيقو ونعمتو.

 الباحث 
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  :في معنى الحمم والرؤيا

الحمـ و الحُمـ: الرؤيا والجمع أحالـ, يقاؿ  لمعنى المغوي لكممة )الحمـ (: إفاء في لساف العرب في ذكر اج    
ويزيد ابف منظور في ذكر  .(ٔ)بف سيدة: حَمـ في نومو يحُمـ حمما واحتَمـ وانحَمـ" . ا"حَمـ يحُمـ إذا رأى في المناـ

  .(ٕ)معاني الكممة فيذكر عف "الجوىري: الحمـ  ما يراه النائـ وتقوؿ حَممت بكذا وحممتو ايضًا"
حمماً : الشخص في  , و أيضا "حَمـ يحُمـ(ٖ)وجاء كذلؾ "الحمـ: الرؤيا ويقاؿ: حَمـ يحُمـ إذا رأى في المناـ"    

, كذلؾ "يقاؿ حَمـ في نومو يحُمـ حمما وقيؿ ُحمما نحو ُربع وَتحمَّـ واحتمـ (ٗ)نومو رؤيا الشي وبو: رآه في نومو"
 .(٘)) قالوا أضغاث أحالـٍ (" لى اوَحممُت بو في نومي أي رأيتُو المناـ, وقاؿ تع

, في شار إليو فرويد في كتابو األحالـأوؿ مف أ, كبيرالحمـ موضوع بحث سايكموجي وفي االصطالح فإف     
نواط النفسي لمنائـنو النش, ذلؾ بأيتبع قوانيف النفس اإلنسانيةإذ عنده الحمـ , ٜٓٓٔالعاـ  يجسـ ما يعرض  , وا 

ذكر فرويد أف الحمـ "ظاىرة نفسية صادقة كأصدؽ ما تكوف الظاىرة النفسية, فقد  ,(ٙ)خالؿ النوـ مف المنبيات
ع نشاط ؽ رغبة, والطريؽ موصوؿ بينو وبيف ما تعقؿ مف نشاطنا النفسي في يقظتنا, وبناؤه مف صنإنو تحقي

ف لكؿ حمـ معناه وقيمتو النفسية, ولكف مف الواجب مع ذلؾ ذىني عمى كثير مف التعقيد أف تترؾ مكانًا , وا 
, أي أف فرويد ربط الحمـ بالحالة النفسية لإلنساف في الالوعي, (ٚ)المعنى بتفاوت األحالـ" إلمكاف تفاوت ىذا

مع حالتو النفسية في الوعي, أي اليقظة, األمر الذي يؤكده يونغ الذي يقوؿ "إف العناصر النفسانية التي توجد 
في الكائف مف حيث ال يدري, والذي يشكؿ مجموعيا ما ندعوه "الالوعي" تتألؼ كما نعمـ وفقا لمنظرية 

  .(ٛ)فرويدية مف الميوؿ الطفمية, نظرا لعدـ توافقيا مع العوامؿ الواعية لمنفسية, تكوف مكبوتة"ال
تتابعات أفكار لـ تتشكؿ أبدا بمساعدة  وبنى و صورا " تعد ونغ عف نشوء األحالـ ومحتواىا أنياوذكر ي    

ا  الشخصية الواعية وىي بالتالي تشكؿ كبيرة مف القصديات الواعية, إنيا تنشأ تمقائيا بدوف أف تساىـ بيا األن
وتعبر عف فعالية نفسية منفمتة مف مبادرة وعسؼ الوعي, لذلؾ يكوف الحمـ نتاجا طبيعيا لمنفس, إنو انبثاؽ 

  .(ٜ)ممنوح عمى درجة عميا مف الموضوعية"
الحمـ تحقيؽ لمعواطؼ أما فروـ فقد ذكر ما أثبتو فرويد في نظريتو التي عدىا مف أقدـ النظريات وىي "إف       

, حيث "إف األحالـ ىي منجزات لمرغبة, أي لمعمميات المتعاقبة (ٓٔ)غير العقمية المكبوتة في حياتنا اليومية"
                                                           

 . ٜٜٚ/  ٔمادة حمـ , ج عبد اهلل عمي الكبير وزمالئو , لساف العرب, ابف  منظور , تح: (ٔ)
 .ٜٜٚنفسو:  (ٕ)
 .ٕٙٗ/  ٖكتاب العيف , الفراىيدي , تح: عبد الحميد ىنداوي, ج (ٖ)
 .ٖٛٗ, جماعة مف كبار المغوييف العرب:  المعجـ العربي األساس (ٗ)
 .ٜٕٔالحاء: المفردات في غريب القراف , ابي القاسـ الحسيف بف محمد متاب  (٘)
 .ٗ٘, سيغموند فرويد تر: مصطفى صفواف:ينظر: تفسير األحالـ (ٙ)
 .ٛٙٔ -ٚٙٔ, فرويد: تفسير األحالـ (ٚ)
 .ٔٔ: , تر: نبيؿ محسفجدلية األنا والالوعي, .ؾ .غ . يونغ (ٛ)
 .ٛٔنفسو:  (ٜ)
 .ٖٛ:  , تر: محمود منقذ الياشميالمنسية, إيريش  فرـو المغة (ٓٔ)
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وقد قرر فروـ أف يضيؼ تحديدا لمحمـ وىو , (ٔ)األولية التي  تعقب بعض الوقائع الحسية الممتعة التي نعيشيا"
"وىو )حالة النوـ ( حيث عّرؼ الحمـ بأنو " , ولـ (ٕ)تعبير لو معناه ومغزاه عف أي نشاط ذىني في حالة النـو

الحمـ اعتباطا, بؿ أضافيا لكي يفرؽ بيف حياة النوـ وحياة اليقظة عند  إلى  يضؼ فروـ )حالة النوـ ( 
لة اإلنساف, بحسب تعبيره إذ يقوؿ: "إف حياة النوـ وحياة اليقظة ىما قطبا الوجود اإلنساني, حياة اليقظة مشغو 

, ومف ىنا انطمؽ فروـ بحسب (ٖ)النوـ مشغوؿ بوظيفة الخبرة الذاتية" بوظيفة العمؿ والنوـ متحرر منيا,
ف الشعور ىو النشاط مب ر فيو ونشعر بو متأثرتفسيراتو )لمشعور والالشعور( مف مبدأ "إف ما نفك ا نفعمو, وا 

والالشعور ىو التجربة الذىنية في حالة الوجود التي  المشغوؿ بالواقع الخارجي بالعمؿ,الذىني في حالة وجودنا 
فإف الحمـ يكشؼ عف الجوانب العقمية  -بحسب فروـ  -, وعميو (ٗ)جي"ار فنا فييا االتصاالت بالعالـ الخأوق

ف لغة الحمـ ىي لغة رمزيمستمد مف الواقع القريب, ويتجاوز الزماف وال أنو والالعقمية و ليا داللتيا  ةمكاف, وا 
 ة.الخاص

 ف أرسطو كاف قد طرحكمينيكيا قد ظير مع بدايات القرف العشريف فإإالرغـ مف أف االىتماـ باألحالـ  عمىو     
( أي )الحافز الحسيفيما يعرؼ بنظرية مف الصبغة الروحية,  وتحررىا تفسيرا ماديا, حاوؿ تفسيرىاأوؿ نظرية ت

عميو, وىذا اإلحساس قد ينبعث بمؤثرات داخمية أو إف الحمـ ينشأ عند النائـ مف جراء إحساس مادي يطرأ 
 .  (٘)خارجية, بالنسبة لجسـ اإلنساف

عظـ األحالـ تنشا , وىو يقوؿ إف مة موضوعية وجردىا مف تدخؿ اآلليةلقد "درس أرسطو األحالـ دراس     
, أي أنو قد ربط (ٙ)أثر الميوؿ والعواطؼ واألمزجة في تشكيؿ األحالـ" إلى  رسطو أمف مؤثرات حسية, وفطف 

ربط حمـ اإلنساف بجيازه الحسي وعواطفو وطبيعة مزاجو, وكذلؾ ربط حدوث الحمـ بالخياؿ لدى اإلنساف, 
حيث إف األحالـ عنده "وظيفة لمتخيؿ, ويفسر أسباب حدوثيا تفسيرا فسيولوجيا بحتًا بحركة التأثيرات المتبقية 

, حيث يحدث عف ذلؾ مركز اإلحساس الداخمي إلى  ة الدـ في أعضاء الحواس الظاىرة وانتقاليا بوساط
لكف انتعاش نظرية  ,(ٚ)التخييؿ واألحالـ, ويالحظ أيضا أف ذلؾ يحدث في األغمب عند سكوف الحواس والعقؿ"

 –نظرية الحافز الحسي  –نظرية أرسطو في العصر الحديث ال يعني أنيا تخمو مف الغمط, فقد "انتقد فرويد 
فقد استعرض فرويد اآلراء التي قيمت في األحالـ قبمو, ففندىا جميعيا  ,منيا وأدؽألحالـ بنظرية أشمؿ في ا

أف بالرغـ مف آالؼ السنيف التي مرت عمى الباحثيف فإنيـ لـ يوفقوا توفيقًا كبيرا في "وىو يقوؿ في ىذا الصدد: 
 . (ٛ)بحث األحالـ أو فيميا فيمًا عمميًا"

                                                           

 .ٜٓٔ:  , تر: فارس ظاىرنظرة عامة في السيكموجيا العممية, سيجموند فرويد (ٔ)
(ٕ)   :  .ٖٛالمغة المنسية , إيريش فرـو
 .ٖٛنفسو:  (ٖ)
 .ٜٖنفسو:  (ٗ)
 .ٚٛ-ٙٛد. عمي الوردي:  ر: األحالـ بيف العمـ و العقيدة:ينظ (٘)
 .ٔٗ-ٓٗ: نفسو (ٙ)
 .ٔٙسميره قمري: , الرؤيا في الفمسفة والعمـ والديفالحمـ و  (ٚ)
 .ٜٔ, د. عمي الوردي: األحالـ بيف الحمـ و العقيدة (ٛ)



 

4 

رأي أرسطو في الطبيعة العقمية لألحالـ "إننا في أثناء النوـ قادروف  وذكر فروـ في ) لغتو المنسية ( عف    
ننا عمى أدؽ المالحظات حوؿ الح ذلؾ ننشغؿ بمبادئ العمؿ وخططو ونتصورىا  إلى  وادث المادية الدقيقة, وا 

في األحالـ,  نتقاد "نظرية الحافز الحسيباوقد قاـ فرويد , (ٔ)عمى نحو أوضح مما ىو عميو األمر في النيار"
, األمر الذي جعؿ لو أتباعا كثيريف في مختمؼ أرجاء أحدثت دويا في األوساط العممية ا جديدةوأنتج أفكار 

كر وقد ذ ,(ٖ), فقد ذكر فرويد بأف "األحالـ في جوىرىا تنبييات نفسية وتجميات لبعض القوى النفسية"(ٕ)العالـ"
ف الحمـ  ,ذات مغزىنى و القديـ أي أف األحالـ ذات معثبت  المفيوـ أكر فروـ أف فرويد "ىو الذي عاد فذ وا 

, وقد وصؼ فروـ الحمـ بأنو "تعبير لو معناه ومغزاه (ٗ)لمعواطؼ غير العقمية المكبوتة في حياتنا اليقظة" تحقؽ
" ( مف حيث تأ(٘)عف أي نشاط ذىني في حالة النـو في النشاط  ثيرىا, حيث حدد فروـ الحمـ بػ )حالة النـو

 لإلنساف.الذىني 
فإف الجانب قد ربط كثير مف عمماء النفس األحالـ بالجانب الالشعوري لإلنساف "وكقاعدة عامة, و     

 ةكير عقالني بؿ عمى شكؿ صور , وىناؾ ال يظير عمى شكؿ تفلنا في األحالـ يتكشؼ الالشعوري ألية واقعة
ف دراسة األحالـ ىي التي مكنت عمماء النفس مف تقصّ  رمزية الجانب الالشعوري مف األحداث النفسية  ي... وا 

أي أف  ,(ٙ)الظاىرة في ساحة الوعي, وبناًء عمى دليؿ كيذا يفترض عمماء النفس عمى وجود العقؿ الباطف"
في حالة يبقى العقؿ الباطف  , لكفال يشعر بشي جسماني ألف الجسـ في حالة سكوف اإلنساف في حالة النوـ

ا عمى اإلنساف في حالة الوعي, وقد "حاوؿ سيجموند فرويد أف يكتشؼ تجريبيا عمؿ مستمر متأثرا بما طرأ نفسي
ؿ: أف األحالـ ليست مسألة افتراض عاـ يقو مف ساحة الالشعور الكامنة خمؼ الشعور, وقد انطمؽ في عممو 

يف , وعمى ىذا األساس فقد حدد يونغ نقطت(ٚ), بؿ إنيا مرتبطة مع أفكار و مشكالت العقؿ الواعي"مصادفة
يجب أف يعامؿ الحمـ معاممة الواقعة التي ينبغي عمى  :هما أوال أساسيتيف في التعامؿ مع األحالـ و ىما:

الحمـ تعبير محدد عف العقؿ  أف :و األخرى, سبقة عنيا سوى أنيا ذات معنى ماالمرء أال يضع أي فرضيات م
 .  (ٛ)الباطف
بعقولنا الواعية غالبًا ما تدركو عقولنا الباطنة التي يمكف أف وعمى ىذا األساس فإف "ما نعجز عف إدراكو     

الشعور, مميٌء باأللغاز,  إلى  , فالحمـ "نص لغوي متحوؿ مف الالشعور (ٜ)تمرر معموماتيا تمؾ عبر األحالـ"
افتراض وجود  إلى  يدفع  ,ية, وىذا الطابع الخصوصي لمحمـباأللغاز, ينتج نصوصا أخرى تفسيرية و تأويم

                                                           

 .ٚٓٔ:يش فرـو إير  –المغة المنسية  (ٔ)
 .ٖٜ-ٜٔ: ـ  بيف الحمـ  و العقيدةينظر: األحال (ٕ)
 .ٙالحمـ وتأويمو , سيغموند فرويد , تر: جورج طرابيشي: (ٖ)
 .ٖٙ: المغة المنسية  (ٗ)
 .ٖٙنفسو:  (٘)
 .ٕٓ:  عبد الكريـ ناصيؼتر: , اإلنساف ورموزه , كارؿ غ  يونغ (ٙ)
 .ٕٗ:  نفسو (ٚ)
 ٖٗنفسو:  (ٛ)
 ٙ٘:  اإلنساف ورموزه (ٜ)
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, لذلؾ "فإف األحالـ تعتبر مسالؾ ىامة في أعماؽ الالشعور, ولمعرفة (ٔ)لحمـ بتركيبتو و مضامينو"تفاوت بيف ا
 . (ٕ)ولمعرفة حقيقة بواطف اإلنساف الكامنة"

لإلنساف الحالـ, وتبيف لنا أيضا أف األحالـ تخضع  رتباطيا الوثيؽ بعالـ الالشعوراوتوضح دراسة األحالـ "    
صورة باطنية , فيي (ٖ)اف والمكاف التي اعتدنا الخضوع إلييا في حياتنا العادية"لمنطؽ صاـر يتحرى قوانيف الزم

الجو مف , فمكؿ إنساف ما يخفسنا عنو وما ال نستطيع البوح بوباطنية لتفاعمنا مع المحيط وما نضمره في أن
وسرور, بمقدار ما يشغؿ بيا عقمو  ةت حاالت تعب أو حزف أو حاالت بيج, إف كانتشغؿ تفكيره ةحاالت نفسي

الواقع النفسي الشخصي األحالـ " تصور تعكس, لذا تتولد لو أحالمو في حالة الالوعيالباطف وتمأل ذاكرتو, ف
غير ذلؾ مف العناصر التي تتكوف منيا حياة  إلى  حاجاتو وآمالو ومخاوفو وتوقعاتو لمفرد بما في ذلؾ تجاربو و 

ف العالقة وطيدة ما بيف الحالة النفسية لإلنساف في حالة الوعي, وحالتو أثناء , أي أ(ٗ)الفرد النفسية الخاصة"
الحياة النفسية لمفرد لجذورىا  إلى  نومو وىو يحمـ, إال "إف الوقوع عمى مثؿ ىذه العالقة يقتضي النظر 

الواسعة, لتشمؿ األصوؿ األولية لحياتو النفسية, ولتتضمف حياتو العقمية بحدودىا الواسعة مف حيث إمكانياتيا 
 .(٘)الكامنة مف حيث مجاالتيا الواعية وغير الواعية"

, فيي حالة مفروضة ف الحالـمف دوف سابؽ إعداد في ذىفي أمر األحالـ أنيا تنشأ في النوـ  و المسّمـ بو    
ال يخضع وـ فنعي الذي يأخذ مداه وسمطتو عند الفي النوـ ال يمكف السيطرة عمييا كونيا تنطمؽ مف الالو 

ال تظير لمعمف وال نعرؼ عنيا شيئا وال ندري إف كانت قد , بيد أنيا مف جانب آخر لقانوف وال يستجيب لمردع
ا فإنيا تصؿ إلينا , لذفي ذىف السارد ومنطمقة عبر لغتو , فيي كامنةالرائي أـ ال مف دوف روايتيا منومرت ب

, وكما ىو معروؼ فإف المغة دواؿ لمدلوؿ ما وليس بالضرورة أف تنطبؽ تمؾ الدواؿ عمى عف طريؽ المغة
 مدلوالتيا لو كاف المستعمؿ غير قادر عمى إيجاد العالقات الصحيحة بينيا . 

نطالقيا الحر في الالوعي فإنيا مقيدة بالمغة التي توصميا إلينا فتحد حريتيا برغـ امف ىنا فإف األحالـ     
وىنا يأتي دور الفناف الذي يتعامؿ مع الحمـ بشفافية عالية تمنحو  ,وجودىا الذي تشكؿ في المناـوتحجـ مف 

لوقعيا بشكؿ غير , ذلؾ بأنو يمارس غواية المغة ويستجيب حد بعيد إلى  ومصداقية النقؿ حؽ التصرؼ فيو 
  رتيب كما ىو الحاؿ عند غيره .

مف  اكثير ر أورد ابف منظو وقد , دة الحمـ مفردات أخرى قريبة منيا, فالرؤيا نظير الحمـتتحايث مع مفر و     
ورأيتو عنؾ رؤية حسنة: حممتيا, و أرأى الرجؿ إذا , يتو في منامؾما رأ قاؿ فييا "والرؤيا:, المعاني ليذه الكممة

رؤاه, بوزف ُرعاه وىي أحالمو, جمع الرؤيا. ورأى في منامو رؤيا عمى فعمى بال تنويف, وجمع الرؤيا كثرت 
, أما (ٔ).وقاؿ الفيروز آبادي في قاموسو "والرؤيا ما رأيتو في منامؾ, وجمعيا رؤى" (ٙ)رؤى بالتنويف مثؿ رًعى"

                                                           

 ٜٔتحفيز الحمـ في الرواية النسائية السعودية , د. حناف عبد اهلل سحيـ الغامدي:  (ٔ)
 .ٜ٘, محسف عمي الدلفي: ـ في الديف والفمسفة وعمـ النفساألحال (ٕ)
 .ٓٙ: نفسو (ٖ)
 .ٜٕٙصدة )باب النـو باب األحالـ (, كماؿ عمي: أبواب العقؿ المؤ  (ٗ)
 .ٕٓٚ-ٜٕٙنفسو:  (٘)
 .ٔٗ٘ٔ -ٓٗ٘ٔ, ابف منظور مادة رأى: لساف العرب (ٙ)
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قاؿ: لقد صدؽ اهلل رسولو الرؤيا , ُفعمىرى في المناـ وىو ف فقاؿ "والرؤيا ما يُ آصاحب مفردات غريب القر أما 
 .(ٕ)وما جعمنا الرؤية التي أريناؾ" –بالحؽ 
"الرؤيا ما يرى في النوـ وجمعو رؤى, وقد يطمؽ لفظة الرؤيا والرؤية عمى ية فػؽ بيف الرؤيا والرؤ فر  وثمة    

, عمى حيف إف الرؤية مختصة أحالـ اليقظة, والفرؽ بيف الرؤيا والرؤية, أف الرؤيا مختصة بما يكوف في النوـ
يرى القاضي ابف العربي أف "الرؤيا و  .(ٖ)بما يكوف في اليقظة, فالرؤيا بالخياؿ والرؤية بالعيف, والرأي بالقمب"

ما  لى اإدراكات عمقيا اهلل تع ما بعبارتيا وا  في قمب العبد عمى يد ممؾ أو شيطاف, إما بأسمائيا أو حقيقتيا, وا 
 .(ٗ)تخميط"
فيي , بط ارتباطا وثيقا باإلنساف المستبصر ال المبصرصّح لكؿ قارئ في معاني كممة )رؤيا( أنيا ترتوقد      

وعميو فإف المناـ  ,(٘)مدرؾ مف مدارؾ الغيب وصمة بيف العبد وربو, تحمؿ في طياتيا البشارة والتنبيو واإلنذار""
ال لمقمب السميـ الذي إلنبوءة, وىي ال تكوف ظة رديفا لمحدس والتوقع واليس شرطا فييا ألنو قد تكوف في اليق

 مقدمات لقراءة ما سوؼ يكوف . إلى  يجمع اإلشارات ويحيميا 
النبوة في نظرىـ وقد أكد جميور المسمميف وصؼ الرؤيا بالصدؽ وجعميا بجانب النبّوة "فالرؤيا والوالية و     

أما اإليماف بالرؤيا الصادقة فإنو مف المستحيؿ أف يرتاب فيو مف آمف باإلسالـ, وذلؾ لكثرة ما  ,مف منبع واحد
ال تحتمؿ  ,فإف اآليات التي تثبت الرؤيا الصادقة قطعية الداللة ,كريـ مف رؤيا األنبياء وغيرىـجاء في القرآف ال

  . (ٙ)التأويؿ"
المغوي, فكالىما شريكاف في ذات الفعؿ, وىو ما  الحمـ في المعنى والرؤيا وبالمجمؿ فال فرؽ كبير بيف     

, وىذا ما جاءت مف في تحقؽ األولى وفساد الثانيةف الكريـ جعؿ الفرؽ بينيما كاآلكف القر  ,يراه النائـ في منامو
: }ِإْذ َقاَؿ ُيوُسُؼ أِلَِبيِو َيا َأَبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا  لى ا, قاؿ تعرؤيا نبي اهلل يوسؼ عميو السالـ عميو

ـْ ِلي َساِجِديَف ) ( َقاَؿ َيا ُبَنيَّ اَل تَْقُصْص ُرْؤَياَؾ َعَمى ِإْخَوِتَؾ َفَيِكيُدوا َلَؾ َكْيًدا ِإفَّ الشَّْيَطاَف َٗوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُي
, ومنيا يتبيف "أف المستقبؿ, نييا وتحذيرا وتبشيرا , فيذه الرؤى لما سوؼ يحصؿ في(ٚ)({َ٘عُدوٌّ ُمِبيٌف )ِلإْلِْنَساِف 

الرؤيا الصادقة ىي ىبة مف اهلل, وبأنو خص بعض عباده دوف غيرىـ باستالـ الرؤيا, كما إف التعبير عف 
بدا واضحا اآلف بأف أضغاث األحالـ , فقد (ٛ)وة عند ربو"لو حظالرؤيا ىو أيضا مقدرة يستطيعيا فقط مف 

األحالـ, فاألولى صادقة أما  –تخاليط  -تختمؼ اختالفًا كبيرا عف الرؤى "والتفريؽ بيف الرؤيا وبيف أضغاث 
, (ٜ)الثانية فال, وىو التفريؽ الذي ُأعتبر قاعدة أساسية في تفسير وتأويؿ ما يعرض لمفرد مف تجارب في نومو"

                                                                                                                                                                                              

 .ٜٙٓٔ, الفيروز آبادي: القاموس المحيط (ٔ)
 .ٜٕٓ, كتاب الراء: , الراغب األصفيانيفآغريب القر المفردات في  (ٕ)
 . ٗٓٙ, جميؿ صميبا: المعجـ الفمسفي (ٖ)
 .ٖٖ٘: ٕٔ, ج فتح الباري لشرح صحيح البخاري  (ٗ)
 .ٖٗ, حسف مظفر الرزو: المدخؿ الى الرؤيا وتعبيرىا (٘)
 .ٕٔٔ:  سميرة  قمري و العمـ و الديف, يا في الفمسفةالحمـ والرؤ  (ٙ)
 .٘ -ٗيوسؼ:  (ٚ)
 .ٕٖٕ, عمي كماؿ: أبواب العقؿ الموصدة (ٛ)
 .ٖٖٕ: نفسو (ٜ)
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ربانية,  الرؤيا فقد تحمؿ رساالت وتباشيرات, ومنو ما يستوجب التأويؿ, أما يؤ تي ط وفالحمـ منو ما ىو أخال
 أو نيي أو تحذير, وفييا إشارات لممستقبؿ قد تكوف قريبة أو بعيدة . 

و"يرى كثير مف العمماء أف منذ القدـ, الناس بيا  فقد اىتـفي باب الرؤى واألحالـ باع كبير  ولمحضارات    
ف المصر المحاوالت  ييف القدامى اعتقدوا أف األحالـ األولى لتفسير األحالـ كانت قد ظيرت في مصر, وا 

وكانت األحالـ تتحكـ في حياة المصرييف بشكؿ  ,إلنذار اإلنساف بما سيحدث لو ليامات أو إيحاءات سماويةإ
 . (ٔ)عاـ, وليا تأثير كبير عمى أفكارىـ ومواقفيـ وعالقاتيـ"

ؿ لمحضارات كثير مما يخص األحالـ, وليس ذا ولـ يرد عف حضارة بالد ما بيف النيريف المياد األو      
, فميس ىناؾ فرؽ يذكر بينيما, وكاف مف الصعب جدا التفريؽ الختالط محتوى األساطير بمحتواىا, بؿ لندرتيا

, أي أف ما لدييـ اختمط بما ىو (ٕ)بيف ما ىو أحالـ ليؿ أو خياؿ حمـ أو أنو إدراؾ لمواقع في حالة اليقظة
فمف ناحية أنيـ كانوا قد  أسطورة أو خرافة فقد "كاف سكاف العراؽ القدامى يعيشوف في عالـ مميء بالتناقضات,

ومع ذلؾ فإف األساطير في دراسة حركة النجوـ والكواكب, مستوى مذىؿ في مجاؿ عمـ الفمؾ و  إلى  وصموا 
, أي أنيـ تقدموا في مجاؿ العمـو الفمكية, ولكف باالعتماد (ٖ)ومية والسياسية"والخرافات بقيت تغذي حياتيـ الي

وكاف  ,ئة باألرواح الخّيرة والشريرةعمى األساطير الموجودة آنذاؾ "وفي الوقت نفسو كانوا يعيشوف حياة ممي
ف ىذا العالـ م خالؼ كميا لعالميـ البابميوف يعتقدوف بوجود عالـ آخر أطمقوا عميو اسـ "العالـ العموي", وا 

باألساطير التي كانوا اعتقادىـ ىذا إال مف مراقبتيـ لألحداث وحركة األفالؾ و إيمانيـ  , ولـ يأتِ (ٗ)الدنيوي"
, فكانوا يجدوف حي بيا إلييـ إمبراطورية األرواحتو  ةكانوا  يعتقدوف أنيا "وسائؿ ىامفأما األحالـ  ,يتداولونيا

كما كانت لدييـ وسيمة لممعرفة جسدىا بشكؿ كبير  ,(٘)كوارث أو تغييرات"فييا نبوءات لما سيحدث ليـ مف 
 .(ٙ)حمـ كمكامش الذي كاف حاضرا ال في الممحمة حسب إنما في كثير مف القصص الرافدينية

الحضارات فقد "كاف اإلغريؽ القدماء يشبيوف  ختالط ببقيةوفيما بعد انتشر ما يتعمؽ باألحالـ عبر اال    
, فتأثروا (ٚ)المصرييف في ىذه الناحية, و لعميـ اقتبسوا بعض عقائدىـ في األحالـ مف المصرييف عبر البحر"

بيا كما تأثروا بعقائد البابمييف, فقد "اعتمدوا آراء وتفاسير المصرييف والبابمييف باعتبار إف األحالـ مصادر 
الصحة  تكالالمجاؿ حوؿ مشسيحدث في المستقبؿ, وبعد ذلؾ أخذ فكر اإلغريؽ في ىذا لمتنبؤ عما 

, وأنيا وسائؿ عف حالة الصحة والمرض نبوءات, لذلؾ اعتقدوا إف األحالـ  والمرض, وكيفية عالج المرضى
ولـ تتوقؼ عند ذلؾ بؿ اعتمدوا األحالـ في محاكميـ "ففي أثينا كانت المحكمة العميا  ,(ٛ)لمتشخيص والعالج"

                                                           

 .ٚٙ – ٙٙ:  , محسف عمي الدلفيـ في الديف والفمسفة وعمـ النفساألحال (ٔ)
 .ٜٕٔ – ٕٚٔ: ر أبواب العقؿ الموصدة ينظ (ٕ)
 .ٜٙ:  األحالـ في الديف والفمسفة وعمـ النفس (ٖ)
 .ٜٙنفسو:  (ٗ)
 .ٜٙ: نفسو  (٘)
 .ٕٙ, د.نزار صميدة : فكر الديني الكتابي قديما وحديثاعمى ال, مجاليا وتداعياتيا النصوص الرؤيوية الكتابية ينظر: (ٙ)
 .ٜٖاألحالـ بيف العمـ والعقيدة , د. عمي الوردي:  (ٚ)
 ٔٚاألحالـ في الديف والفمسفة وعمـ النفس:  (ٛ)
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تأخذ بما تقدره الرؤيا مف إدانة المتيميف أو تبرئتيـ, والمأثور عف شيخ فالسفتيـ افالطوف أنو كاف يؤمف 
الغريب أف مجمس سبارطة, و ا بصدؽ الرؤيا, أما في روما فمـ يكف الحاؿ يختمؼ عما كاف عميو في أثينا و

 .(ٔ)األعياف الروماني كاف يستجيب لما تشير بو رؤيا أحد العامة"
نيا تتحكـ في الحياة اليومية عند ألحضارات االىتماـ الكبير, لدرجة وىكذا فإف األحالـ أخذت مف مختمؼ ا    

يو أف جاء اإلسالـ ونزؿ القراف الكريـ, فوردت ف إلى   بعضيـ, وليا سمطة الحكـ والقضاء عند البعض اآلخر
في القراف الكريـ جاءت وقد  ,كرت في األحاديث النبوية الشريفة, كما ذردات الرؤيا والحمـ في مواضع عدةمف

وقد تشابو معنى  ,(ٕ)}َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلـٍ َوَما َنْحُف ِبتَْأِويِؿ اأْلَْحاَلـِ ِبَعاِلِميَف{ إلى  بصفة الجمع في قولة تع
وقيؿ الضغث: خمط قش المد, وىو غير متشاكؿ وال  ,ريف "فاألضغاث: األحالـ الممتبسةالضغث عند المفس

" , أي أف داللة األحالـ ىنا ىي (ٖ)متالئـ, فشبيوا بو تخميط المناـ, واألحالـ جمع حمـ وىو الرؤيا في النـو
فيما لـ يدؿ دليؿ شرعي عمى استحسانو, والشرع  ا, خوضالخوض فييا ", لذا كاف أخالط ال يستفاد منيا بشيء

قد حفز في كمياتو عمى اإلعراض عما ال يفيد, إذ ال ينبني عمى دراسة األحالـ الشيطانية وحديث النفس فائدة, 
دوف البحث عف مسبباتو, مف ـ حالموضوع األ والـ يترك , وعمى الرغـ مف ذاؾ(ٗ)ال في الدنيا وال في اآلخرة"

ثر تييج جسماني سببو اإلفراط في شرب الشاي فقد تكوف إلوا إف األحالـ التي يراىا اإلنساف ليا أسبابيا "فقد قا
أو القيوة أو السوائؿ الكحولية أو المخدرات ... الخ, أو تكوف بسبب تغير محؿ النـو مثال, أو تعب مفرط أثناء 

 .(٘)ذلؾ" إلى  العمؿ أو حدوث لغط بقرب النائـ, وما 
والممفت  ة اىتماما باألحالـ وتقديسًا ليا, فيـ أكثر األمـ القديملدى المسمميف ةالحمـ أىمية كبير  لقد ناؿ    

تابعوا أرسطو في كثير مف آرائو, خالفوه في موضوع األحالـ فمـ يأخذوا بما  فلمنظر أف فالسفة المسمميف الذي
ؿ األفالؾ فتستشؼ الغيب عف قؿ الفعاؿ الذي ىو عققاؿ فييا, وفي نظرىـ إف النفس تتصؿ أثناء النوـ بالع

النمطية التأسيسية , التجربة سالميةأف " التجربة العربية اال , وقد ذكر ذلؾ الدكتور )عمي زيعور ((ٙ)طريقو
, ذلؾ لما كاف لمعرب مف الثقؿ (ٚ), غنية دسمة في الحمميات نضجت بمعزؿ عف التأثير اليوناني"لمذات العربية

الثقؿ في ىذا المجاؿ, فمقد "كانت الثقة عند العرب بقدرتيـ في مجاؿ الحميمات غير مجروحة ولـ تتعرض 
لمشؾ, ويبدوا أف مدرستيـ في ذلؾ وفي التأويالت والرِّمازة , كانت مستقمو وأثرت في تكويف "النبوة الطبيعية" أو 

 .(ٛ)سيط"العممية في داخؿ الفكر األوربي الو 

                                                           

 .ٜٖاألحالـ بيف العمـ العقيدة:  (ٔ)
 ٗٗيوسؼ:  (ٕ)
 .ٕ٘ٛٔ -ٕٗٛٔ: ٜج مجمع البياف ,  (ٖ)
 .٘ٔ, حسف مظفر الرزو: الرؤيا وتعبيرىاالمدخؿ الى  (ٗ)
 .ٕٗ, سميره  قمري: رؤيا في الفمسفة و العمـ و الديفالحمـ وال (٘)
 .ٚٗ, د. عمي الوردي: األحالـ بيف العمـ والعقيدةينظر :  (ٙ)
 .ٕ٘, عمي زيعور: تفسيرات الحمـ وفمسفات النبوة (ٚ)
 .ٖ٘نفسو:  (ٛ)
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حوؿ ف الكريـ بعض آيات آ, فقد "جاء في القر ف الكريـ عف الحمـ والرؤياآوقد ذكرنا سابقا ما جاء في القر     
براىيـ حيف أوحى اهلل إليو في المناـ أف يذبح ابنو, وما جرى لمنبي يوسؼ ااألحالـ خصوصا ما جرى لمنبي 

وسرى ىذا التفسير بيف المسمميف حيف استقر في , صر بحذقو العجيب في تفسير الرؤياحيف اشتير في م
 . (ٔ)أذىانيـ بأف القراف الكريـ يقرر بأف الرؤيا وحي مف اهلل"

(, فقد رويت عف النبي محمد أحاديث عديدة  و سمـ وأصدؽ الرؤى عف النبي محمد )صمى اهلل عميو وآلو    
حدىما يقوؿ "أف وأشير ىذه األحاديث اثناف, أ أف الرؤيا الصادقة وحي مف اهلل, إلى  في األحالـ, كميا تشير 

ف الصحابة بعد انقطاع النبوة ئحيف أراد النبي أف يطم خر, واآلوأربعيف جزءًا مف النبوة" ةالرؤيا جزء مف ست
"بقي مف بعدي المبشرات", وفسرىا النبي صمى اهلل عميو وآلو, حيف سألوه عنيا قاؿ: ىي الرؤيا الصالحة يراىا 

, حيث أف الرؤيا ت مقدسة عندىـالصالح أو ُترى لو, وشاعت ىذه األحاديث بيف المسمميف وأصبحالرجؿ 
برؤيا و"األكثرية مف مفكري  أبأف النبوة تبد -كما ىو معروؼ  -ذلؾ ألف  ,(ٕ)والنبوة ينبعاف مف منبع واحد

باده في النوـ واليقظة, فإف وقع ىذا اإلسالـ آمنوا بالرؤيا اعتقادا منيـ بأف اهلل ُيطِمع عمى غيبو مف يشاء مف ع
ذا وقع أثناء النوـ كانت رؤيا صادقة, فإف لـ تكف بوحي مف اهلل  أباف اليقظة كانت نبوة أو والية أو نحوىما, وا 

, ولـ يأِت ىذا التفصيؿ اعتباطًا, بؿ (ٖ)لكشؼ غيب كانت أضغاث أحالـ ال تقبؿ تأويال وال تستحؽ اىتمامًا"
(, فمممفكريف  و سمـ خصوصا رؤيا ونبوة الرسوؿ األعظـ )صمى اهلل عميو وآلو جاء عف دراية وقصد,

 اإلسالمييف أسوة حسنة فييا.
ى بذلؾ الدراسات النفسية, فقد "اىتـ الفكر عند القدام إلى  وقد توسع ىذا العمـ عندىـ فيما بعد ليصؿ     

شارات قادت القمؽ الذي تحدثو األحالـ  , فالتأريخ العربي كتأريخ أمـ أخرى, أعطى الحمـ بعض كباره معاني وا 
, بؿ ونجد أيضا تفسير توحيد الحمـ مع الواقع بأنو ظاىرة ه أو توقع حوادث جميمةانتياج سبؿ جديد إلى 

األحالـ  تفسيروقد أكد الدكتور عمي زيعور أف الغرب أخذوا أصوؿ  ,(ٗ)معروفة في حاالت المرض العقمي"
, فأورد ذكر ابف سيريف عبر ما ينسب إليو, والكرماني الذي عاش في عصر الخميفة والتعبير عف العرب

 -الميدي في النصؼ الثاني مف القرف الثاني لميجرة والذي وضع دستورا في التعبير, وبعده الكندي في رسالتو 
السفتيا لفيـ االرتباط بيف المخيمة والنوـ والرؤيا والتي كانت بمثابة أخطوطة وجيت ف -في ماىية النـو والرؤيا 

, واستمرت الكبير وتوما اإلكويني واسبينوزالبير أسطى أمثاؿ والوحي, ثـ عمؿ بيا فالسفة أوربا في القروف الو 
, قوالت الفمسفة اإلسالمية في اهلل, النفس, الوحي أو حرية اإلنسافحتى كانط الذي حوؿ مسمماتو الثالث م

, وكاف ـ(ٜٛٛ -ىػ ٕٙٚبعده ابف قتيبة )ت ـ( و ٙٛٛ-ىػ ٕٕٚباسـ الكندي أبو معشر الفمكي )ت وارتبط 
الخميفة القادر  إلى  ـ( الذي أىداه ٙٓٓٔ-ٜٖٚسنة ) –ر القادري في التعبي –أىميـ الدينوري واضع كتاب 

 . (٘)ريخأذلؾ مما ذكره الت إلى  ـ (, وما ٖٔٓٔ-ىػ ٕٗٗباهلل )ت 
                                                           

 .ٛٗ  : األحالـ بيف العمـ و العقيدة (ٔ)
 .ٛٗ-ٚٗ : نفسوينظر  (ٕ)
 .ٔٔٔالرؤيا , سميرة قمري:  الحمـ و (ٖ)
 .ٜ٘-ٛ٘: و فمسفات النبوة  تفسيرات الحمـ (ٗ)
 .ٙ٘-٘٘:   عمي زيعور ,تفسيرات الحمـ ينظر (٘)
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 القصيدة الحمم وتشّكل
لالوعي, ومف ىنا تكوف القصيدة قريبة مف الحمـ, ي المسافة الساخنة بيف الوعي و اتتشكؿ القصيدة ف    

 خياال واضحا في قصائد الشعراء إذ استعمموه في قصائدىـ بوصفو الحمـمطالما كاف وأحيانا بديال عنو, ف
 إلى  رموز والدالالت, فالبد ليا أف تتحوؿ مجموعة مف ال حالـبما أف األو  ,وكوابيسيقظة وتنبؤات وأحالـ 

ؼ, تتحوؿ ال تفارقو مفردات ىذه الثورة, وكذلؾ المظموـ والفقير والخائ شخص طموح لغة, فالذي يحمـ بالثورة
ألنيا  لغة ىي مرآة عاكسة بيف الحمـ والواقع, فػ "األحالـ دواليؿ غنية بالدالالت, إنيا دواليؿ إلى  أحالميـ 

 ا نممؾ المفتاح الذي يساعدنا عمى ترجمتو, وىي حافمة بالدالالت ألننا التتضمف مرساال نستطيع فيمو إذا كنّ 
العميؽ  تنـ, خمؼ العبث الظاىر عف المعنىنحمـ مطمقا بأمور تافية حتى ولو كاف التعبير عنيا يجري بمغة 

عيا دالئميا, ولكف يجب أف نمتمؾ أدوات ترجمتيا و , أي أف األحالـ تأتي و م(ٔ)الذي يتضمنو مرساؿ الحمـ"
 يخص النـو وتأثيره في حياة اليقظة فػ "مف الناحية النفسانية, فالنوـ يؤدي ما فؾ رموزىا ومعرفة معانييا, أما 

تعميؽ تمؾ الوظيفة الرئيسية التي تتصؼ بيا حياة اليقظة, وىي ردود فعؿ الكائف البشري الذي يجعؿ  إلى 
 . (ٕ)الحسي والنشاط عمى عالقة بالواقع"اإلدراؾ 

ستعانة بيذه الصورة لذلؾ يمكف اال وبما أف الحمـ في مرحمة معينة مف مراحمو يبدو وكأنو صور حقيقية,    
لتشكيؿ لغة شعرية معبرة عف واقع حاؿ ىذا الحمـ, فيو "يشبو صورا متحركة أو عرضا دراميا يكوف فيو دور 

المشارؾ والمشاىد معا رغـ أنو ىموسة, ذلؾ الحمـ ليس لو وجود مادي حقيقي ممموس, الحالـ مزدوجا, إذ ىو 
 مـ سببا ودافعا لتحويمو , مف ىنا يكوف الح(ٖ)فإف خبرة الحالـ بو ىي أنو يكوف في وضع وكأنو يرى شيئا حقيقيا"

ا لغويا جديدا, حيث القصيدة لغة, وىي المغة الشعرية المعبرة عف حوادث قدميا الحمـ وأنتجيا الشعر انتاج إلى 
ثير واضح في المعنى ات تأأرض الواقع بصيغ شعرية ذ إلى  عف دالالت ومعاني حممية ونقميا  تعبر

 المطموب.
 اإلرادة, الحزف, اليأس, التوقع, الصبر...إلخ, ,تعبر عف األمؿ, الطموح لغة إلى  ويمكف لمحمـ أف يتحوؿ     

ألنو في األصؿ فعؿ مرموز لو آثاره ودالالتو في النفس البشرية, وعمى ىذه الرموز تنبني قصيدة شعرية معبرة 
عف آماؿ وطروحات ذلؾ الحمـ, فػ "الحمـ مؤلؼ مف مجموعة رموز, وىو نوع مف سمسمة دالالت, إنو لغة ليا 

بما أف الحمـ مجموعة مف اإلرىاصات ف ,(ٗ)زية"الوظيفة الرم إلى  قوانينيا وآلياتيا الخاصة التي تؤدي مباشرة 
قوؿ  إلى  كالـ, والكالـ يتحوؿ  إلى  فعؿ, والفعؿ يتحوؿ  إلى  أف تتحوؿ النفسية, فالبد ليذه اإلرىاصات 

ىنا تبرز الحاجة الحقيقية لمغة, ومف ىنا تبدأ و شعري تعبيرا عف مضموف الحمـ, وما بو مف أسئمة وطموحات, 
ذا لـ تفعؿ القصيدة ذلؾ فإف الحمـ يضمر ويتالشى أو يموت القصيدة في ترجمة  ,معطيات الحمـ ومضامينو, وا 

فالعالقة واضحة بيف الواقع الرمزي والتخيمي "فإف الثابت أو العاـ ىو اإلقرار بأف حركة مستمرة مف الذىاب 

                                                           

 .ٕٛ:  , تر: حسف قبيسيالمغة المنسية, إيريش فرـو (ٔ)
 ٜٕنفسو:  (ٕ)
 .ٖ٘: تر: عبد العمي الجسماني, األحالـ وقواىا الخفية, آف فراداي (ٖ)
 .ٚٗٔالحمـ والرمز و االسطورة , شاكر عبد الحميد:  (ٗ)
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اعي واإلدراؾ المعرفي, أو واإلياب تقوـ أيضا بيف ذينؾ العالميف داخؿ الشعر والفف, أو النص الجماعي اإلبد
 المذاف تجسدىما المغة . (ٔ)الوعي والرمز والمتخيؿ, أو الواقع الرمزي التخيمي"

"وأل     , فيذا يوضح بأف حالة النوـ ليا (ٕ)ف "الحمـ تعبير لو معناه ومغزاه عف أي نشاط ذىني في حالة النـو
, و "إف النوـ فيزيولوجيا: ىو حالة  , كوفاإلنساف الذىني ا الخاص في نشاطتأثيرى الحمـ يحصؿ أثناء النـو

, ويكوف حتى اإلدراؾ الحسي متوقؼ جدد حيث ال يكوف ثمة عمؿتالتجدد الكيميائي لمكائف الحي, فالطاقة ت
الوظيفة الرئيسية المميزة لمحياة اليقظة, استجابة اإلنساف لمواقع  , والنوـ سيكولوجيا يرجئبشكؿ كمي تقريبا

, يكوف إدراكو متعمق(ٖ)إلدراؾ الحسي والعمؿ"با بالحياة  ا, أي أف اإلنساف في الجانب السيكولوجي مف النـو
لقوانيف الواقع, وأفكاره  االيقظة وما يتعرض لو مف الظروؼ الحياتية, "فاإلنساف في الحياة اليقظة يكوف خاضع

يكوف ىناؾ اىتماـ بالعالـ الخارجي, ألف  تكوف خاضعة لقوانيف منطؽ الزماف والمكاف, وفي حالة النوـ ال
 . (ٗ), فالنـو شقيؽ الموت كما يقاؿ"ااإلنساف يكوف ضعيف

والفرؽ واضح بيف أف يكوف اإلنساف واعيًا, وأف يكوف في حالة الالوعي حيث "إف اإلنساف ال يحمـ في     
ىو يخمؽ عنده حالة مف  حالة النوـ فقط, بؿ إف كؿ ما يسبب لو فقداف الوعي أو يعطؿ مجرى تفكيره,

, أي أف اإلنساف إذا كاف واعيًا ولكنو, شارد الذىف, يفكر في قضية ما, (٘)االرتخاء العاـ يولد لديو األحالـ"
سوؼ يتولد لديو حمـ "ألف حاالت االرتخاء تساعد مكونات الالوعي عمى االنطالؽ مف مكامنيا لتطفوا عمى 

, فقد عرض فرويد في كتابو فميست األحالـ حكرا عمى النوـ ,(ٙ)ليقظة"سطح الشعور مكونًة األحالـ أو أحالـ ا
كتابو )تفسير األحالـ ( لكثير مف آراء العمماء والفالسفة, في شرح حالة اإلنساف أثناء النوـ وأثناء اليقظة, 

األحاييف والعالقة بينيما وتأثير أحدىما عمى اآلخر, قاؿ: "وتؤيد الخبرة ما نذىب اليو مف أننا نحمـ في معظـ 
باألمور التي تتجو إلييا أشد انفعاالتنا, ومف ىذا نرى إف انفعاالتنا ال بد أف يكوف ليا تأثيرىا في إحداث 

أف تثير حممًا  -إذا حركيا محرؾ  -أحالمنا وكؿ الرغبات الحسية وحركات النفور الغافية في القموب مستطيعة 
 . ( ٚ)األفكار تتدخؿ في حمـ دائر بالفعؿ"ينبعث مف األفكار المرتبطة بيا, أو أف تجعؿ ىذه 

ومعنى ىذا أف حمـ اإلنساف وما يحتويو يتوقؼ عمى الحياة المستيقظة, حيث إف صور الحمـ تضـ في     
( ٘ٚٛٔوعميو فقد أّيد فرويد رأي العالـ )ىيمد برانت  ,(ٛ)أحاييف كثيرة ما يشغؿ المرء ويفكر بو وىو مستيقظ

يستمد مادتو مف الواقع ومف الحياة الذىنية التي تدور حوؿ  -أيا كاف ما يعرض فيو  -الذي يقوؿ "بأف الحمـ 
 .(ٜ)ىذا الواقع ... وميما أغرب الحمـ فيو في الحقيقة ال يستطيع عمى اإلطالؽ التخمص مف العالـ الواقعي"

                                                           

 .ٜ٘تفسيرات الحمـ ,عمي زيعور:  (ٔ)
(ٕ)  :  .ٖٙالمغة  المنسية , إيريش فرـو
 .ٖٙ:  نفسو (ٖ)
 .ٖٚنفسو:  (ٗ)
 .ٙ٘ٔ, محسف عمي الدلفي: في الديف و الفمسفة  وعمـ  النفساألحالـ  (٘)
 .ٙ٘ٔ نفسو: (ٙ)
 .ٜ٘ -ٛ٘تفسير األحالـ , فرويد:  (ٚ)
 .ٜ٘ينظر نفسو:  (ٛ)
 ٔٙ-ٓٙنفسو:  (ٜ)
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ذلؾ بأف , جدلية مافي معانييا قد يقع بضمف وبناء عمى ما تقدـ فإف النظر في األحالـ ومحاولة البحث     
تختمؼ حوليا  الجدلية ىي الكالـ عبر المجاؿ الفاصؿ بيف المتحاوريف, وقد تعني طرح أكثر مف فكرة متضادة

, فالجدؿ "منيج لفحص األفكار المجردة ية يتـ االتفاؽ عمى الرأي األصوب, وفي النيااألفكار والمناقشات
مبتدئيف مف الجزئيات أو  ىذه األفكار إلى  ونصؿ االستدالؿ  العامة المتعالية بواسطة بعض عمميات

نط بأنو "نقد منطؽ الخداع بإظيار التناقضات التي يقع فييا العقؿ حيف يتجاوز ا, وقد قاؿ عنو ك(ٔ)الفروض"
, ففي الحمـ جدلية ما, فيو يتصارع مع نفسو ومع غيره إذاً  ,(ٕ)الخبرة في معالجة الموضوعات الترانسندنتالية"

, (ٖ)ألنو "نشاط عقمي يثيره عامؿ نفسي وىو اإلنتاج النفسي المدمج تبعا لمنشاطات العقمية لميقظة"فمع نفسو 
, ومف ثـ فإنو يتصارع مع واقع إلى  النبوءة الذي قد يتحوؿ  ومع غيره كونو قد يتصارع مع الواقع في حمـ

عي, وىو حالة طبيعية متكررة يتوقؼ فييا "الالواقع: فالنوـ حالة فيزيولوجية متميزة باالنقطاع المنعكس فورا لمو 
 .(ٗ)الكائف الحي عف اليقظة"

 الالوعي:
رأى بعضيـ أف الجانب األكثر أىمية في سموؾ اإلنساف, ىو ليس العمميات العقمية أو السموؾ الذي نكوف عمى 

تصرفات تبدو لنا واعية دراية بو, بؿ "ىو النشاط العقمي الذي ال نكوف عمى دراية بو, أي أننا نقوـ بأفعاؿ و 
, أي الالوعي المنطمؽ بأقصى حريتو, "لذلؾ يسمو بنا (٘)غير أف دوافعيا الحقيقية تكوف خفية في الالشعور"

في الخواطر, حيف يوىمنا أف نكوف في مراكز عالية مف الرياسة والعمـ والرقي, بؿ  الالوعي أحيانا سموًا عظيماً 
نزعة الرقي لف تفارقنا حتى في أمراضنا, بؿ نحف عندما نفكر بالشر, ىو يعقؿ ذلؾ في األحالـ, وذلؾ ألف 

فػ "الالوعي بالمعنى الوصفي وليس الدينامي ىو الشيء الكامف قبؿ  ,(ٙ)ترقية أنفسنا" إلى  إنما نرمي بذلؾ 
الوعي, والذي يستطيع أف يظير في الوعي بسيولة إذا توفرت شروط معينة, أما ما ىو الوعي بالمعنى 

 .(ٚ)ينامي فيو الشيء المكبوت الذي يجد مقاومة تمنعو مف الظيور في الوعي"الد
البد أف الحياة تنقسـ عمى قسميف, األوؿ )الوعي / شعوري( حيث تكوف الفعاليات اإلنسانية معروفة و     

ود, إف ومحددة, والثاني )الالوعي/ الشعوري( حيث تنطمؽ فضاءاتو بال حدود, فيي خارج السيطرة وخارج الحد
ما ىو شعوري وما ىو الشعوري ىو الفرض األساسي الذي يقـو عميو التحميؿ  إلى  "تقسيـ الحياة النفسية 

النفسي, وىذا التقسيـ وحده ىو الذي يجعؿ مف الممكف لمتحميؿ النفسي أف يفيـ العمميات المرضية في الحياة 
ا في اطار العمـ, وبعبارة أخرى إف التحميؿ النفسي العقمية, وىي أمور شائعة كما أنيا ميمة, وأف يجد ليا مكان

                                                           

 .ٓٔ:  د. محمد فتحي عبد اهلل, دراسة مقارنة –الجدؿ بيف أرسطو وكنط  (ٔ)
 .ٔٔ: نفسو  (ٕ)
, سعيد يقطيف: وتجمياتظر: السرد العربي مفاىيـ , وان٘٘, آف فارادي, تر: عبد العمي الجسماني: األحالـ وقواىا الخفية (ٖ)

ٕٖٕ. 
, شمسي األرؽ واألحالـ بيف الطب والقرآف, وانظر: النـو و  ٗ٘, تر: مصطفى صفواف: تفسير األحالـ, سيجموند فرويد (ٗ)

 .ٚٔباشا: 
 .ٕ, د. قاسـ حسيف قاسـ: ةالعراقي في العقمية الالوعي الجمعي (٘)
 .ٛٔالعقؿ الباطف, سالمة موسى:  (ٙ)
 .ٕٛ, تر: الدكتور محمد عثماف نجاتي: األنا واليو, سيجموند فرويد (ٚ)
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, وكاف فرويد أوؿ مف أطمؽ (ٔ)الشعور ىو أساس الحياة النفسية"أف  إلى  ال يمكنو أف يقبؿ الرأي الذي يذىب 
عمى الوعي لفظ الشعور والالوعي لفظ الالشعور, ثـ أطمؽ لفظا ثالثا ىو ) قبؿ الشعور( بمعنييف أحدىما 

طوبوغرافي, أما المعنى الوصفي فكاف يدؿ عمى كيفية العممية النفسية مف حيث شعورنا بيا أو وصفي  واآلخر 
عدـ شعورنا بيا, وأما المعنى الطوبوغرافي فيتضمف وجود أقساـ  مختمفة في الجياز النفسي, تكوف مركزا 

 . (ٕ)لمعمميات النفسية الالشعورية المختمفة
لييا, إما إلموصوؿ الذي ينبثؽ مف عناصر مستبعدة مف الحياة الواعية أو غير قابمة  والالوعي ىو"    

, وىو ال يظير بوضوح ألف ىناؾ ما يمنعو مف ذلؾ, فيو "كؿ (ٖ)لخطورتيا البالغة أو لكونيا تبدو بال جدوى"
بت والمقاومة يعترضاف ما كاف بإمكانو أف يكوف واعيا مف الناحية النظرية, لكنو ال يستطيع ذلؾ عمميا ألف الك

ف " بعض الوقائع التي ال نالحظيا بعقمنا الواعي, أي ويرى )يونغ( أ ,(ٗ)سبيمو, والالوعي ىو الوعي نفسي"
إنيا  أي بغير عقمنا الواعيبعبارات أخرى تظؿ دوف عتبة الوعي, إنيا تحدث لكننا نتمثميا عمى نحو الشعوري, 

 . (٘)الجانب الالشعوري ألية واقعة يتكشؼ لنا في األحالـ" قد تظير عمى شكؿ حمـ, وكقاعدة عامة فإف
 قصدية المغة:

عمى خطورة طرائؽ وكيفيات االستدالؿ, ففييا تحسـ  دليؿ ,ساحتيا وفي المغة بوابة مف المقاصد دخوؿ إف    
ردود تصحيحية أو تكييفية  ,إنجاز األفعاؿ ,ب عنيا, ومف ىنا كاف ليذا التحوؿاألفعاؿ والردود, فالكؿ مترت

عميا, فػ "الكالـ عمى صعيد الوعي االستراتيجي بخطورة األفكار وتداوليا, والحد مف غموىا واالنتصار لمقيـ ال
ريخي أألنو الموروث الت طائفة اجتماعية أخرى, إلى  تمؼ بال حدود مف طائفة اجتماعية تخ فعالية إنسانية
طويؿ المدى, إنو يختمؼ مثؿ كؿ جيد ابداعي آخر, اختالفا قد ال يكوف الستعماؿ االجتماعي لمطائفة ونتاج ا

 (ٙ)شعوريا, لكنو عمى أية حاؿ اختالؼ حقيقي"
القصد مرتبط بنية الكالـ, وما يريد تبميغو, وغايتو مف كالمو, ونجد أف ىؿ البالغة والنقد, أعند  ونجد     

مقاصد ظاىرة ومقاصد خفية, فاألولى  إلى  عند الجرجاني الذي تناوؿ مقاصد المتكمـ بالدراسة, وقسميا 
ليو إسماىا المعنى, والثانية سماىا معنى المعنى, وىو يقصد بالمعنى "المفيوـ مف ظاىر المفظ والذي تصؿ 

   .(ٚ)معنى آخر" إلى  غير واسطة, وبمعنى المعنى" أف تعقؿ مف المفظ معنى, ثـ يفضي بؾ ذلؾ المعنى ب
مفاىيـ القصدية في معرض  إلى  , وتطرقوا بالتداوليةاىتـ المحدثوف بمعيار القصدية عبر عنايتيـ وقد      

ة في المغة بعدة دالالت, فابف فارس في حديثيـ عف البياف والبالغة وأثر التركيب في القصدية, وترتبط القصدي

                                                           

 .ٕ٘نفسو: (ٔ)
 .٘ٔ:  نفسو ينظر (ٕ)
 .ٚٙٔ, تر: زياد إبراىيـ: فرويد قراءة عصرية, تحرير روزيف جوزيؼ بيرلبرج (ٖ)
 .ٗٔ, إعداد وترجمة سميرة شمعاوي ومحمد الياللي: الالوعي (ٗ)
 .ٕٓاإلنساف ورموزه:  (٘)
 .ٛ, تر: سعيد الغانمي:المغة والخطاب األدبي, مجموعة مف الباحثيف (ٙ)
 .ٖٕٙ, عبد القاىر الجرجاني , تح: محمود شاكر أبو فير:دالئؿ االعجاز (ٚ)
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" مقاييسو" يورد ثالثة أصوؿ لمقصد, يدؿ أحدىما عمى إتياف شيء وأمِّو, واآلخر عمى اكتناز في الشيء 
 .(ٔ)والثالث يدؿ عمى الكسر

( بيف القصد النفسي والقصد الجمالي, فاألوؿ مرتبط بالمؤلؼ, أي: ذلؾ التصور ستولنيتز وقد فرؽ)جيروـ     
( أف القصد النفسي  القبمي لمعمؿ في ذىف المبدع قبؿ االبداع, أما الثاني فمرتبط بالنص نفسو, ويرى )جيرـو
قد يكوف مضمال في تفسير العمؿ الفني لصعوبة الوصوؿ إليو, كما أنو قد يكوف متعددا ومتغيرا أثناء التجربة 

اقد عمى أف يتساءؿ: ماذا يحاوؿ ىذا العمؿ أف اإلبداعية, أما القصد الجمالي, فيو قصد العمؿ "الذي يحث الن
 . (ٕ)يحققو بوصفو أداة لمتعبير الجمالي؟"

نائية النموذجية ) مرسؿ ػػ إف القصدية في المغة ترتبط بالخطابات الشعرية في صورة تتجاوز إطار الث    
منتج النص غير المعنى المضمر والكامف وراء نص مف النصوص فيي ىدؼ  إلى  فيي "تشير  ,ليو(إمرسؿ 

خمؽ عالمو الخاص في سياؽ لغوي ومعرفي محكوـ برؤية شمولية تتعمؽ بداخؿ  إلى  المعمف الذي يسعى 
النص وبثوابتو وبالمجريات الالواعية التي تأتي مف الخارج النصي لتساىـ في تحديد الدالالت وتوجيييا عمى 

, وفي النياية فالقصدية فعؿ إنساني مصدره العقؿ, الذي يمتمؾ قدرة توجيو ذاتو نحو األشياء (ٖ)النحو السميـ"
 وتمثيميا, فيي المعتقدات والظنوف واألوىاـ الواعية والالواعية التي تدفع بالمتكمـ إلنجاز كالمو ليدؼ معيف.

 الشعراء الشباب:
, اسية منيا واالجتماعية والثقافيةالسي جميع الصعد عمى ٖٕٓٓالعراؽ بعد العاـ لقد حدثت تغيرات كثيره في  

, والشعري بصورة مطة عمى القمـ األدبي بصورة عامةخاصة بعد التحرر مف السمطة التعسفية التي كانت مس
 .خاصة, فاألدب نتاج لمواقع بتفاعالتو السياسية واالجتماعية والثقافية

التعسفي  ستبدادي, حيث الحكـ االية في تأريخ العراؽحكـ النظاـ السابؽ ىي األشد دكتاتور  وقد كانت حقبة    
التغني بالعائمة  وى -تعسفيا  –ي كاف مف أىـ ميامو بكؿ المحاور, وبضمنيا المشيد الثقافي الشعري الذ

الشى ذكره, وتبعثرت تذلؾ النظاـ الذي بسقوطو  ,ذلؾ إلى  انتصاراتيا الزائفة, وما الحاكمة وأمجادىا و 
 مدنيا ليذه الميمة. امؤسساتو األمنية, وتولت قوات االحتالؿ إدارة شؤوف البالد عندما عّينت حاكم

 ةاالنتقالية الذي وفر مساحة كبير  االنتقالية, حيث تـ تشريع قانوف إدارة الدولة لممرحمة ثـ جاءت المرحمة    
, التي ما انفكت تتنافس عمى ية والحزبيةاألمر الذي سمح بالتعددات الكتم ,مف الحريات العامة والخاصة

ييا صالح وطف أو السمطة, ال ليدؼ وطني بؿ لمكاسب مادية ولعماالت وأجندات خارجية, ألىداؼ ليس ف
أف بد لألديب أو الشاعر نتائج سمبية عمى الواقع العراقي في جميع مرافؽ الحياة, وال إلى  مواطف, مما أدى 

, وذلؾ ألف األديب بصورة والوقائع الموجودة العاـبحسب الوضع  هقصائدلتكوف  ,جزءا مف ىذا الواقع يكوف

                                                           

 .ٜ٘/٘, ابف فارس, تح: عبد السالـ ىاروف , جينظر: مقاييس المغة (ٔ)
 .ٕٔٚى, تر: فؤاد زكريا:  جيرـو ستولنيتز, د الفني دراسة جمالية وفمسفيةالنق (ٕ)
, ٔ/عٛإشكاالت في المغة واألدب, مج, مجمة شعري, وساـ مرزوقي, قوتاؿ فضيمةالقصدية وأثرىا في توجيو الخطاب ال (ٖ)

ٕٜٓٔ: ٔٚٓ. 
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 غاية األدبتغيير شيء في المجتمع, فبحسب الفكر الماركسي إف " إلى  ىو صاحب رسالة تيدؼ  عامة
 تفاعمية بيف األدب والمجتمع. , لذلؾ فإف العالقة(ٔ)مرتبطة بموقؼ األديب مف الصراع الذي يسود المجتمع"

ف نتجاوز مرحمة االحتالؿ وظروفيا, ونركز عمى اإلضافات الثقافية واألدبية التي حصمت, نجد أوما     
وتعددت المصادر  -رغـ سوء اإلدارة  -فقد تعددت وسائؿ االتصاؿ, وفتحت الحدود  ,النفتاح في أقوى صورها

التمفازية, وصار االنفتاح عمى اآلخر مف أولويات األدب, رغـ  بيف اإلنترنت والصحؼ والمجالت والقنوات
تركيبة المجتمع المعقدة والتي تقولبت ضمف فئات متعددة صنعتيا رواسب تأريخية قومية ودينية, وصراعات 
سياسية حزبية داخمية, و خارجية دولية, نتجت عف ظروؼ االحتالؿ, األمر الذي أسيـ بخمؽ نتاجات شعرية 

 اقيا مع أشكاؿ الصراع االجتماعي.ارتبطت سي
تغييرات جذرية في الساحة السياسية والحياة  إلى  الشعراء الشباب, تتناسب والحاجة شؾ أف طموحات  الو     

 ةردعرية تكوف العامة, فينبغي لمغة القصيدة أف تكوف معبرة تعبيرا دقيقا وصادقا مع معطيات الحمـ, فالمغة الش
, لذلؾ فعمى المغة أف , وبما أف فضاءات الحمـ واسعة ال يمكف حصرىافعؿ لكؿ حمـ يطمح في أف يتحقؽ

في مواجية التحدي الذي تنقمو األحالـ, فالشاعر ال يستمـ صورة كاممة مف الحمـ, بؿ "مجرد  تطور نفسيا
ستطيع أف تممس حافة الواقع لحظة توىج خاطفة تحدث في الحمـ وحده وتكتسب جماليا مف الحمـ وحده, وال ت

لغة, حيث  إلى  وتحويميا  بناء عمى اكتماؿ الصورة الحممية , وىكذا تتشكؿ لغة القصيدة تدريجيا(ٕ)بأي حاؿ"
أعظـ شأنا مما يكوف بمقدور ىذه المغة استيعاب قدرات الحمـ عمى البث واإلشارة والرمز والداللة؛ ألف الحمـ "

العـز عمى أف يزيح الستار عف طبيعتو إنما يواجو مشكمة طبيعة النفس اإلنسانية ف مف يعقد ا  يبدو ألوؿ وىمة, و 
ف األحالـ ترافؽ الشعراء في كؿ مكاف مف حياتيـ, فالشاعر قد يحمـ بالمدينة التي لـ يرىا, إ, لذلؾ ف(ٖ)بأسرىا"

ماضيو لما لو مف "نكية  إلى  وحينما يدخميا في الواقع, يفاجأ بأمور غريبة تغير فكرتو عف المدينة, فيرتد 
, ويكوف الخروج (ٗ), وأخذ االغتراب بخانقو"ولؾ الذي أثقمت أحزاف الحاضر كاىمخاصة عند اإلنساف, والسيما ذ

ف كانت  إلى  مف دىشة المدينة  واقع ماضيو ىو الحؿ "ومرفًأ يرتاده الشاعر فرارا مف األلـ والتماسا لمراحة, وا 
 .(٘)في الحمـ والخياؿ"

 ,ة نفسية ال يمكف تحقيقيا بالواقع, وبما أف الحمـ ىو حاجلغة شعرية تعبر عنيا إلى  تحتاج األحالـ  قد    
باعتبار  ,مف خالؿ ما تعبر عنو أحاسيسيـ داخؿ قصائدىـ فيجب عمى الشعراء أف يعبروا عف ىذا الحمـ,

االدراكات الحسية التي تصؿ لإلنساف مف الخارج, وما يصمو مف الداخؿ مف إحساسات و مشاعر وجدانية, و 
 . (ٙ)محياة الواقعية وأشكاؿ الشخصياتة لكساعمرآة فاألحالـ  ىي كميا شعورية

                                                           

 .ٛٙ, إبراىيـ محمود خميؿ: النقد األدبي الحديث (ٔ)
 .ٕٔسالـ الكبتي:  ,الصادؽ النييـو -اني وميمة الشعرنزار قب (ٕ)
 .ٔٔ, د. عبد الرزاؽ جعفر: النـو و األحالـ (ٖ)
 .ٕ٘مرحمة الرواد , د. محمد راضي جعفر:  -االغتراب في الشعر العراقي المعاصر (ٗ)
 .ٕ٘نفسو:  (٘)
 ٖٗينظر: األنا و اليو, سيجموند فرويد, تر: محمد عثماف:  (ٙ)
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, وليذا (ٔ)ب الضمير"أما األحالـ المؤلمة فيناؾ مف يفسرىا "أنيا محاولة لتخفيؼ التوتر الناتج مف تأني    
الستعماؿ لغة شعرية مواكبة ومناسبة لمحدث, فػ "القصيدة متناه شكمي مقترف  ئاً عمى الشاعر أف يكوف مييّ 

, معتمدة بنية كمية موحدة تنجز وظيفة فنيةبزمف قرائي محدود في المتناه داللي, عبر تنظيـ إيقاع مؤسس في 
شيء ميـ في حياتيـ,  إلى  عميو فإف الشعراء حينما يحتاجوف و  ,(ٕ)في مادتيا عمى مكونات الشعر أو النثر"

بمفردة)حمـ(, ويسعوف في قصائدىـ لتطوير ىذا الحمـ نحو  ـوال يستطيعوف تحقيقو, فإنيـ يذكرونو في قصائدى
 تحقيؽ أىدافيـ الحياتية.

نا الذكر, عمى , وبحسب العمر كما أسمفٕٕٓٓ-ٕٓٔٓمف سنة  -موضوع البحث  -وقد اشتممت الحقبة     
" أو "شعراء ما بعد التغيير", ومنيـ  ٖٕٓٓوأطمؽ عمييـ "شعراء ما بعد  ٖٕٓٓظير ما بعد  مف شعراء منيـ

ظير بعدىـ, وعمى كؿ حاؿ ينطبؽ عمييـ اسـ "الشعراء الشباب", أو كما عبر عنيـ فاضؿ ثامر "التجارب 
( بقولو: "تشيع شيئا فشيئا تسمية عمييـ حسف ناظـ )الشعراء الشباب , وقد أطمؽ(ٖ)الطموح لمشعراء الشباب"

يشرع ىؤالء الشعراء الذيف جاؤوا بعد  ,أو شعراء ما بعد التغيير ٖٕٓٓبعض الشعراء الشباب بػ شعراء ما بعد 
لممعنى, وال ينشد سوى  اً شعر صائت ال يعير اعتبار  ,جديدة, تأتي بعد غمؽ أبواب عديدة كؿ شيء باباً 

 .(ٗ)الدىشة"
ويذكر حسف ناظـ عف الظروؼ التي أحاطت بيؤالء الشعراء فيقوؿ: "كؿ األبواب سدت, ولـ يعد مف     

مفصؿ بّيف يربط أو يفصؿ ىؤالء الثمة مف الشباب, وىنا وجدوا وشيجة مع النسغ األصيؿ الذي يظؿ رغـ 
واقع الطاغي الذي يعيشونو يوميا في التشويو حيا وخفيا يسري في األعماؽ, ووجدوا بالتأكيد وشيجة مع ال

, ويقصد ىنا الظروؼ السياسية واالجتماعية التي مرت بيا البالد, والحروب (٘)العراؽ ما بعد سقوط الدكتاتورية"
ذلؾ,  إلى  والحروب األىمية وظروؼ االحتالؿ والديمقراطية الجديدة, خاصة تجربة االنتخابات في العراؽ وما 

وليذا "لف يستطيع أحد مف األجياؿ القديمة أف يدعي االنتساب الكامؿ لمشيد العراؽ الجديد, سوى ىذا الجيؿ 
الجديد, ألنو جيؿ الما بعد, جيؿ تكّوف وجدانو الشعري مع التغيرات العميقة التي حدثت وتحدث في العراؽ, 

 ,(ٙ)ب ما, ميما كاف َفُيـ شعراء ما بعد االنتماء"إنيـ حقا شعراء فضاء حر لـ يجبرىـ أحد عمى االنتماء لحز 
يـ جيؿ نشأ بال رعاية أبوية, اعتمدوا عمى ذواتيـ الفردية, كما وصفيـ عباس عبد جاسـ بقولو: "لقد تشكؿ ف

ىؤالء الشعراء بصمت يحيط بيـ وسط انييار سمطة النموذج, وتفكؾ النظاـ األبوي بفضؿ التغيير الدراماتيكي 
لعالـ, مما أتاح ليـ حرية االنعتاؽ والتمركز حوؿ ذواتيـ الفردية باستقاللية شبو تامة, مف دوف في بالدنا وا

 . (ٚ)حواضف آيديولوجية ومييمنات أبوية"

                                                           

 .ٓٓٔ, عمي الوردي:األحالـ بيف العمـ والعقيدة (ٔ)
 .ٖٓٔ, بساـ  صالح ميدي: الشعرحركة قصيدة  (ٕ)
 .ٛرىانات شعراء الحداثة , فاضؿ ثامر:  (ٖ)
 جيؿ مخضـر مجازًا شعراء ما بعد الدكتاتورية , حسف ناظـ , صحيفة الوطف الجزائري. (ٗ)
 نفسو . (٘)
 . نفسو (ٙ)
 .ٖ٘ٔ:  عباس عبد جاسـ ,وذجمجماليات الخروج عمى فمسفة الن (ٚ)
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األحزاب  إلى  ولذكر الواقع المعيشي المجتمعي ليؤالء الشعراء الشباب, فقد عاشوا "متقدميف عمى االنتماء     
ولـ يجرب ىؤالء الشعراء رعب السمطة ولـ يخافوا منيا خوؼ مف سبقيـ,  ,لحمقاءمى المشاركة في الحروب اوع

فيـ شعراء ما بعد الخوؼ والرعب السابؽ والالحؽ, ولكف ىذا ال يعني أف ىؤالء الثمة مف الشعراء أنقياء مف 
ا مع الحروب , وكبرو ألعمارىـ عاشوا الحصار في صغرىـ , ألنيـ بالنسبة(ٔ)آثار الحروب والحصار واإلرىاب"

 , شعراء المفصؿ التاريخي, يقدموف شعرًا يفصؿ االنتماء عف الالنيـ "شعراء المحظة الفاصمةأإال  واإلرىاب,
وىـ يؤكدوف وجودىـ ويبنوف نفوذىـ بال انتقاـ وال حمالت شعواء,  ,يفصؿ ثقافة قديمة عف ثقافة جديدة ,نتماءإ

, حيث المساعي (ٕ)بال فخر أيضا وال حمؿ رسالة كونية, فيـ يمارسوف الشعر ممارسة حرة في الفضاء الحر"
ياس ال مركز ليا والنياية, كتابة بال ق ةكتاب إلى تحويؿ القصيدة إلى  لشاعر "يسعى الحثيثة لبناء القصيدة, فا

 .(ٖ)ما بعد قصيدة النثر" إلى  مف االنتقاؿ  , وذلؾ إيذانا بمرحمة جديدةوال قانوف
ومع كؿ ىذه المتغيرات الجديدة "ومع حركة ىؤالء الشعراء التي تتعايش فييا جماليات الحياة مع أدوات     

ما بعد الشعر بقوة  الموت, لـ يعد الشعر مجرد مجاز أو تخييؿ كاذب, ليذا أخذ ىؤالء الشعراء يتطارحوف
نحو تدمير ويتجو ىؤالء الشعراء  ,االختالؼ مع السائد الشعري, عمى وفؽ أطروحة شعرية ذات رؤية جديدة

ومف ثـ تشكيؿ رؤية جديدة لمعالـ بجماليات ما بعد  ,النمط الشعري السائد, ومواجية الواقع بذوات محضة
عمى الواقع, لـ يأت نتاج نزعة نيمستية, عدمية, إنما نتاج والبد أف نعرؼ "إف تمرد ىؤالء الشعراء , (ٗ)الشعر"

 .(٘)نزعة ذاتية محكومة بقمؽ وجودي"

  

 

                                                           

 حسف ناظـ. جيؿ مخضـر مجازًا , (ٔ)
 نفسو. (ٕ)
 .ٖٕٔ, عباس عبد جاسـ: األدب و الكتابة, اإلزاحة واإلبداؿ (ٖ)
 .ٖٖٓنفسو:  (ٗ)
 .ٖٙٓنفسو:  (٘)
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 األول الفصل
عادة تدوين التاريخ  تشظي الحمم وا 

عادة مدخل:   .)األصل وقمق اليوية تدوين التاريخ )ىم  تشظي الحمم وا 
ذكر األخبار الخاصة بعصر أو جيؿ، فأما ذكر األحواؿ  " ابف خمدوف التأريخ في مقدمتو، بأنوؼ ُيعرّ     

 : ، والتأريخ(ٔ)األعصار، فيي ُأّس لممؤرخ تنبني عميو أكثر مقاصده وتتبيف بو أخباره" العامة لآلفاؽ واألجياؿ و
ة معرفتيا عف نشأ ي يشتمؿ عمى المعمومات التي يمكفوحوادثيا، وىو "العمـ الذ االبشرية في حياتيىو ماضي 

، (ٕ)مف بينيا األرض، وما جرى عمى سطحيا مف حوادث اإلنساف" كواكب و  الكوف كمو، بما يحويو مف أجراـ
خبارىا" الماضي، حاضرة بأمجموع عوارض أف التأريخ ىو الماضي الحاضر، فيقوؿ " ويرى عبد اهلل العروي

آثارىا"، وفحص تمؾ األخبار، عممية تنجز دائما في الحاضر، التأريخ حاضر بمعنييف، بشواىده وفي ذىف 
المحاولة التي تستيدؼ العمـ الخاص بجيودىا، أو ىو وعاء الخبرة البشرية، و  "وىو عند بعضيـ ، (ٖ)المؤرخ"

الماضي، وتستشؼ منيا األفكار والرؤى ومخططات المستقبؿ،  األسئمة، التي تتعمؽ بجيودىا في فاإلجابة ع
 .(ٗ)ذلؾ الفكر بالدنيا والحياة" ارتباط مدیفکرىا، و مَّة مف األمـ بالتنقيب في طوايا فالتأريخ يتناوؿ األ

ما ، فػ"يتساءؿ المؤرخ عف صناعتو، فيعني بالتأريخ  تحقيؽ وسرد بتمؾ األىمية وبذلؾ التأثير وألف التاريخ    
إلى  مجموع القوانيف التي تشير خعف ىدؼ األحداث، فيعني بالتأري فعبل بالماضي، ويتساءؿ الفيمسوؼ جرى

مقصد خفي، يتحقؽ تدريجيا أو جدليا، ويتساءؿ الفيمسوؼ أيضا عف ماىية اإلنساف، عما يميزه عف سائر 
 .(٘)الكائنات، فيقوؿ إنو التأريخ"

 ة ىي :فالتأريخ يتحرؾ عمى ثبلثة أزمن إذا
مى ثبلثة السجؿ البشري، ويمكف أف نقسمو ع أواًل: الماضي: شيء طبيعي أف يتحدث التأريخ عف ما مضى مف

ذا كاف موغبل في البعد أنواع) تأريخ قريب/ تأريخ متوسط أو وسيط/ تأري  فيو تأريخ سحيؽ(.خ بعيد وا 
 في الحاضر يتـ توثيؽ الماضي وتسجيمو، والحاضر جزء مف الماضي والمستقبؿ. ف: الحاضر: ثانيا
 .حدث نتيجة لحوادث وقعت في الماضي، أو تكوف امتدادا لياكثير مف الحوادث المستقبمية ت: ف: المستقبؿثالثا
التبلحمية وقوتيا  العبلقة  بسببإعادة كتابة التأريخ،  القدرة عمىؤلدب فم، وثمة صمة بيف األدب والتاريخ    
ألف التأريخ يحاوؿ عبر بحثو عف تسجيؿ حوادثو اعتماد الحقيقة  ؛، فاألدب والتأريخ بينيما تعالؽ واضحيمابين

عادة إنتاج ما جرى مف حوادث" ، وذلؾ في (ٙ)أحيانًا والوثيقة في أحياف أخرى، بينما "األدب يعتمد التخييؿ وا 

                                                           

 ٖٗ/ٔ :وف ، تح: عبد اهلل محمد الدرويش مقدمة ابف خمد (ٔ)
 ۱ٔمنيج البحث التاريخي، د. حسف عثماف :  (ٕ)
  ٖٛ.المفاىيـ واألصوؿ :ٕىب .. األلفاظ و المذأمفيـو التأريخ. (ٖ)
 ٘ٔتوينبي ، آلباف ج ويدجري، تر : عبد العزيز توفيؽ: اريخ وكيؼ يفسرونو مف كونفوشيوس إلى الت (ٗ)
 ٜثقافتنا في ضوء التأريخ، عبد اهلل  العروي :  (٘)
 ٘التخيؿ التأريخي، د. عبد اهلل إبراىيـ :  (ٙ)
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العدؿ  ؿالقيـ العميا، مثالبحث عف "و تباه، واإلجابة عف سؤاؿ المصير، محاولة دائمة لعرض الحقائؽ، ولفت االن
 ...الخ، ومف ثـ األلـ والحرية
إلى  دةدث وتحويؿ تمؾ الماستبعاد الواقعي والحوابالقدرة عمى ا ريخيةأتينوف بمادة يستع ويتمتع األدباء الذيف    

 مف أف رغـعمى ال، فقائمة و لكف تبقى إشكالية الفصؿ بيف األدب و التأريخ ،فف و عمؿ مف أعماؿ الخياؿ
 كؿ نص جامع تقاليده المستقمة تمامًا، يقوؿ بارت " ، فإف لكؿ منيمااألدب والتأريخ نوعاف مف أنواع القص

وص : ىي نص عرفيا إف قميبل أو كثيرااؿ قد نتقـو في أحنائو نصوص أخرى، في مستويات متغيرة، وبأشك
مؿ الشعر مثمما يتعا، فػػ(ٔ)نسيج طارؼ، مف شواىد تالدة" ، ونصوص الثقافة الراىنة، فكؿ نصالثقافة السابقة

، لذاكرة لتوظيفيـ في فضاء القصيدة، مثمما لو الحؽ في أف يستعير شخوص مف امع األسطورة ويكشؼ سرىا
يطرح األسئمة، ولعؿ أعظـ األسئمة ىي يقوـ عمى انتخاب شخوصو، ويستطيع أف يجسد المتخيؿ، ثـ  " فاألدب
 . (ٕ)جواب ليا أو مف الصعب الحصوؿ عمى جواب واضح ودقيؽ ليا" التي ال
في  اختبلفيما األساس يظؿ شتراكيما في الخطاب الثقافي واآليديولوجي، لكفواألدب في اوقد يتفؽ التاريخ     

نفعية، الغاية ذات ال"التأريخ يندرج في منظومة األجناس ؽ المعالجة والبناء واالستبصار، ألف الشكؿ وطر 
التاريخ بصفتو إلى  ، وفي النياية يظؿ األدب ينظر(ٖ)جمالية"الغاية الواألدب يندرج في منظومة األجناس ذات 

مؾ الروايات التي أبدعت وكاف ستفادة منيا لتجسيد عمؿ أدبي متخيؿ، والدليؿ عمى ذلؾ تمادة خامًا يمكف اال"
 .(ٗ)ريخ مادتيا"التا
الحوادث المختمفة، ولعؿ  نو مرجعا إنسانيا يحتوي عمى خزيفوتبرز قوة التأريخ في سمطتو عمى األدب بكو     

صبغة الحيوية التي تجعؿ مف كتاب عظيـ في التأريخ تحفة  الماضي ىو الذي "يضفي عمى التاريخيالتخيؿ 
  .(٘)أدبية"
ثقافية عالية، ليا القدرة عمى إعادة كتابة التأريخ مف جديد، فػ"القصيدة بنية لغوية وتعد القصيدة ذات حمولة     

ذا مضينا تحت الفتة "الشعراء  ،(ٙ)مركبة يكشؼ تفاعؿ عناصرىا عف موقؼ الشاعر وعبلقتو بالتاريخ" وا 
، فإف بإمكاف القصيدة أف تعيد كتابة التأريخ كما ليا القدرة عمى كتابة المستقبؿ، فػ"الشعُر ُجبَؿ العصر" امشرعو 
ي خمؽ لغة منسجمة مع قوانيف غير القوانيف التإلى  ، عمى أّنو يسعىالمغة -يف جوىر التاريخ والمجتمعمف ع

                                                           

، ٕٚالشممي وعبد اهلل صولة ومحمد القاضي، حوليات الجامعة التونسية، ع/نظرية النص، روالف بارت، تر: منجي  (ٔ)
 ٔٛـ: ٜٛٛٔ

 ٖ٘كبلـ المرايا )دراسات نقدية في الشعر والقصة والمسرح والرواية(، كماؿ عبد الرحمف :  (ٕ)
 ٖٕالرواية والتأريخ، محمد القاضي :  (ٖ)
 ٜٖ٘، كمود دوبار، تر : رندة بعث : أزمة اليويات (ٗ)
 ٜٗٔجورج زيناتي :  -فبلح رحيـ  -الزماف والسرد، بوؿ ريكور، تر : سعيد الغانمي  (٘)
 ٔٚعمـ الجماؿ األدبي، عبد المنعـ  تميمة: إلى  مداخؿ (ٙ)
 خرى متداولة " اذا أومعيا عبارة  ،عبارة متداولة بكثرة لدى الشعراء والنقاد، وبذلنا جيدا في البحث عف قائميا ولـ نوفؽ في ذلؾ

بقيناىما أنرى فييما فائدة تخدـ البحث فقد سقطت أمة فاسألوا شعراءىا أيف كانوا؟" كذلؾ لـ نعثر عمى قائميا، وبما أف العبارتيف 
 لغرض استغبلؿ قوة تأثيرىما في البحوث والدراسات الشعرية.
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ـّ إالّ ، و التحّوؿ الشعري ىذا ال يتسود المحادثة والخطاب المنطقي  توليس - ، ذلؾ إّف الفقرةفي قرار المغة ت
كممٌة ال يمكف أف توجد مف دوف كممات أخرى، أو فقرة  ، وعنصر المغة الطبيعي ىي الخمية -الكممة المنفردة

والمعّوقات الكثيرة  حيث  يتـ  فرضيا  بالرغـ مف الصعوبات لكؿ جزء مف التأريخا، و (ٔ)مف دوف فقرات ُأخرى"
عمدًا مف قبؿ األنظمة الحاكمة، وبعضيا يعود لمبيئات والعادات والتقاليد، وبعضيا يرجع لتعدد المرجعيات 
ثارة التناحر فيما بينيا لمف ليـ المصمحة في ذلؾ سواء أكاف داخميا أـ خارجيا، لذا فكتابة التأريخ  والمعتقدات وا 

التي ال تتمتع بحرية التعبير، وبشكؿ عاـ يشوبيا عوار كبير، ال يحظى بمصداقية حتى مف عدد الحقيقي لؤلمـ 
تساؽ مع مسار التاريخ، مسرى ال يعدـ توىج الشعر، وال ينفي خصيصة تقديـ الاليس بالقميؿ مف أبنائو، إف "

بزىوه وجمالياتو، وفي حدود  قراءة جديدة لوقائع وأحداث تأريخية، ولكف ليت تمؾ القراءة تبقي الشعر محتفظاً 
استعادة إلى  حجب عف الذاكرة، أو حتى ما يتيحمفيومو كشعر، وتكوف عمى قدر مف التحرر، لتستحضر ما 

، فكتابة التأريخ الحقيقي لمشعوب يجب أف تقوـ عمى المصداقية  ثـ الشفافية، وينبغي (ٕ)أحداث تأريخية حقيقية"
ف كانت أف يكوف المؤرخ محايدا، و  لدى ُكتّاب التأريخ، لكف بصورة عامة يجب أف  ىذه الحيادية مطمبا صعباا 

المرجعيات التي يعتمد عمييا الشعر، عمى الرغـ مف أف "الشعر  لتأريخ مادة واضحة ومؤكدة مف ضمفيكوف ا
  .(ٖ)أكثر فمسفة مف التأريخ"

ة، تعاني فقرا في الرؤية وتشتيت ف الذات الشعرية في ظؿ سيادات مرتبكة و آيدلوجيات قمقة غير مستقر إ    
القدرة عمى تشكيؿ مشيد شعري نابض بالحيوية والفاعميات اإلنسانية المثمرة، فأحبلـ الشعراء فوؽ كؿ حمـ، فبل 

لييا عقوؿ الحكاـ، مف ىنا إتدركيا السياسات الخربة وال تصؿ أرض تسعيـ وال سماء تكتنفيـ، طموحاتيـ ال 
في إعبلف سياسة الرفض لكؿ ما ىو سمبي وجائر وجاحد، ومع ىذا "ىناؾ مف نتفاضاتيـ الفكرية تنطمؽ ا

، ويرى في ذلؾ قوة توازي قوة الشاعر في مقارعة (ٗ)ينادي ب" الخطاب" ويراه أىـ مف "المؤلؼ/ الشاعر"
تصورىا، ال يقنعوف بخارج رؤاىـ الخطأ، ومع ىذا ال يرى الشعراء أحدا غير أنفسيـ، لدييـ آماؿ ال يمكف 

 .لكؿ ما يتقاطع مع قناعاتيـ افضار  اطة تكبر وتتسع، ليشكموا خندقفكارىـ، لذلؾ فإف اليوة بينيـ وبيف أية سمأو 
بدر مرت عمى الشعر العراقي تشكبلت عرفت باألجياؿ، ومنيا )جيؿ األربعينيات والخمسينيات الرواد  وقد    

ىؤالء قاؿ عنيـ  محمد  ،(حسيف مرداف، شاذؿ طاقة، بمند الحيدري ،البياتي ،شاكر السياب ونازؾ المبلئكة
خمؽ الشعر ضمف ستطاعوا ربط المحمي بالعالمي، والعمؿ عمى توا ستطاعوا مزج الحمـ بالواقعقد االجزائري "

 ، الجيؿ الستيني -لعقودبحسب ا–، ثـ ظير بعدىـ (٘)والظروؼ الموضوعية والذاتية" المؤثرات السياسية
 -، مف زاوية القانوف الجدليف ظيور ىذه األجياؿ ألسباب كثيرة، وكانياية األلفية الثانيةحتى  ،.. الخالسبعيني

                                                           

 ٕٛٓٓيناير،  ٕٗي، ايبلؼ الكترونية مف لندف،الشعر والتأريخ، أوكتافيو باث )مقاؿ(، تر :عبد القادر الجناب (ٔ)
 ٕٛٓٓ/ٚ/ٗٔ،ٕٖٕٗالشعر والتأريخ تصالح أـ تضاد، أحمد الناجي، الحوار المتمدف، ع/  (ٕ)
ظاىرة تنصيص التأريخ في الشعر الشعبي الجزائري، د. أحمد قنشوبة، جامعة محمد خيضر ػػ بسكرة، مجمة كمية اآلداب  (ٖ)

 ٜ:  ٜٕٓٓالعدد الخامس، والعمـو االجتماعية، 
 ٔ: ٜٓٛٔ، ٚػػػ  ٙما المؤلؼ؟،ميشاؿ فوكو، تر: فريؽ الترجمة بمجمة الفكر العربي المعاصر، العدداف  (ٗ)
 ٛٗ:  الجزائري ويكوف التجاوز، محمد (٘)
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في كؿ عقد مف  االجتماعية، وكذلؾ منطقة التحوالت في البنية ، وىو قانوف وحدة وصراع األضدادالديالكتيكي
 . (ٔ)ا المناسب، لتنتج شكمييدة لـ تستوعبيا األشكاؿ القديمة، ينتج عنو ظيور مضاميف جدالعقود

عري ال زماني في جوىره، واألجياؿ ال بداع الشاال إف األعـ األغمب مف النقاد يرفضوف تسمية "جيؿ"، فػػ"    
وقد وصؼ أحد النقاد ىذه التسمية  ,(ٕ)ويميد السابؽ لظيور البلحؽ يمغي بعضيا بعضا، بؿ يكمميا

في الحقيقة ضد الفكرة الصبيانية التي تفترض ظيور جيؿ أدبي جديد بالضرورة كؿ  نناإ"قائبل:ب"الصبيانية" 
، يقيـ تقسيمات في واحد مف وجوىيا لمشكؿ اجتماعيمشكمة األجياؿ ىي تمظير  ، فػػ"(ٖ)عقد مف الزماف"

، إال ما بجيؿ ، وعميو فإف اإلبداع ال عبلقة لو(ٗ)الطاعنيف في السف لوحدىـ"إلى  ىرمية، ويمنح الحكمة والشعر
تسير نحو التراجع  إف بعض األشياء في الحياة يتعامؿ معيا حتى يومنا ىذا، وبماأف األجياؿ بقي مف 

خمسيني والستيني( مع والضعؼ واليشاشة، فإف شعر األجياؿ بدأ يتراجع تدريجيا بعد جيمي الرواد الكبار )ال
 مف كؿ جيؿ الحؽ. أمثمة قميمة

النواحي المادية، باتت الذات الشعرية تعاني مف إلى  النواحي المعنوية والروحية ة مففبسبب تغير الحيا    
ستسياؿ الكتابة مف قبؿ المبدع وغير المبدع عمى حد سواء، اء القصيدة وضعؼ في الرؤية بسبب اىشاشة بن

ثمة رقابة تحاسب ، فمـ تعد (٘)نتباه عف الواقع المحسوس"تولد إال أوىاما بؿ إنيا تصرؼ اال وحيث القصيدة "ال
ت الشعرية ، إذا لـ يتمتع بالجودة والتميز، فأخذت الذاال تنشره وأكتابة، أو ترفض ديوانو الشاعر عمى ال

يستبّد بالنسؽ ويطغى عمى المحظة الثقافية التي كتابة نص شعري  ، وال تقوى عمىالمعاصرة تضعؼ تدريجيا
 ضعؼ المغة، والعجالة في الكتابة والنشر.الثقافية، و  فتقار المرجعياتأسباب ذلؾ تعود اللعؿ و ، جاء فييا

، بؿ ازداد ضيقا وتعسفا اقع األدبي لـ يتسع لمبدعيو أبداوعمى الرغـ مف توفر تمؾ الفسحة الثقافية فإف الو    
ييربوا أف إلى  ، والسيما مع بداية األلفية الثالثة ما دعا الشعراءاقع المأساوي الذي مرت بو الببلدبسبب مف الو 

ما يتوافؽ مع إعادة صياغة إبداعو بإلى  ر إال لغتو العظيمة، وىي السبيؿ"الحمـ"، وما حمـ الشاعإلى  منو
فقط، أو حصرىا "البحث في اليوية ليس بحثا في الشكؿ  فػامتبلؾ ىويتو الخاصة، إلى  صناعة نص يرتقي بو
، الجيؿ، الحساسية، ففضاء البيت الشعري يشكؿ لتباس مثمما األمر بالنسبة لػ: الخصوصيةفي مفاىيـ تخمؽ اال

أكدت المناىج النقدية قد و  ،(ٙ)اليوية الشعرية، التي ترتبط بجغرافيا الذات بكؿ عبلماتيا الدالة عمى الوجود"
ف ىذه المغة ىي المبلذ الوحيد لمشاعر في قدرتو عمى  المعاصرة عمى دور المغة في تشكيؿ النص الشعري، وا 

 الحمـ الجديد.إعادة صناعة 
  

 
                                                           

 ٕٕٔٓأبريؿ  ٗٔ،  ٖٛٗٙينظر: قصة األجياؿ الشعرية في العراؽ، عبد عمي حسف، جريدة الصباح الجديد، ع/  (ٔ)
 ٕ٘الموجة الصاخبة ، سامي ميدي :  (ٕ)
 ٜالروح الحية ، فاضؿ العزاوي :  (ٖ)
 ٖٚالشاعر الغريب في المكاف الغريب ، شاكر لعيبي :  (ٗ)
 ٙ٘:  في الشعريات، أحمد الجوة بحوث (٘)
 ٕٕٓٓمارس، ٔٔالشعر.اليوية.التواصؿ وأزمة القراءة، ابراىيـ الراوي، جريدة القدس العربي، لندف، (ٙ)
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 املبحج األول

  تشظي األيكنت 
 األسينت  وإنفتاح 
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 المبحث األول
 تاح األزمنةنفتشظي األمكنة وا

التذكر  مف بيف آلياتو المعروفةجوىر العمؿ اإلبداعي، ف تعد آلية الحمـ مف أخطر اآلليات الداخمة في    
األوؿ  خاصية النوع " عامميف أساسييف: إلى  ستنادافاعميتيا فيو ا، وتتناسب مستويات (ٔ)والتجربة والحمـ

اإلبداعي، والثاني طبيعة الشخصية اإلبداعية، ومف خبلليا "يتحدد حجـ حضور الحمـ وسبؿ تأثيره ونماذج 
ويتمخض تأثير الحمـ في العمؿ اإلبداعي عف قدر معيف مف اإليياـ، الذي ىو "جزء أساسي مف ، (ٕ)تنصيصو"

، كما (ٖ)يصؼ النفس، ويممس حياتيا لمسا دقيقا" النفس البشرية، ال مفر مف مواجيتو إف نحف أردنا فناً  حياة
، وىو يتجاوز حدود األبعاد ري في مساحاتو الحيوات اإلبداعيةأنو يساعد في خمؽ الفضاء العاـ الذي تج

ؿ الفني بعناصر عمؿ وظيفية كثيرة، النفسية والفمسفية وتأثيراتيا المتنوعة، بانفتاحو عمى طاقة تغذي العم
ثارة لدى األديب / الشاعر اتي لبناء فالحمـ استثمار لمماضي الذاكر  ،وتتصؿ بأعمؽ مناطؽ اإلبداع غموضا وا 

اؿ : " ليس ، إذ قٗ، ىكذا يراه غاستوف باشبلر بوصفو أشير المنظريف لو إبداعياصورة تخييمية لممستقبؿ
، يقظ ، اإلنساف الذي توقظو أفكارهستطيع تبياف محاوالت الفردنة التي يحركيا اإلنساف المتنبدرسنا الحمـ الميمي 

ية التي استثمر بيا الشعراء الشباب تمؾ الكيفإلى  والذي ينظر، (٘)التزاـ الدقة"إلى  اإلنساف الذي يدعوه تخيمو
 ، ومنيا : مرتكزات فاعمة في البناء الشعري األفكار فإنو سيجدىـ قد فعموا ذلؾ عمى وفؽ

 :أوال : المكان 
، ، وىو اجتماع جسميف حاو و محوشيء، وعند بعض المتكمميف أنو عرض"الموضع الحاوي لمالمكاف ىو     

، و العبلقة بيف اإلنساف والمكاف تبدأ منذ أف يكوف (ٙ)وذلؾ أف يكوف سطح الجسـ الحاوي محيطا بالمحوي"
"تتوسع مداركو، وتنمو حواسو، ويظير المكاف بصورة ، وحيف يخرج لموجود، مضغة في بطف أمواإلنساف 

، وفي أحياز لصحراء، بؿ في البر والبحر والجوأوضح في البيت والمدرسة والنادي والقرية والمدينة، أو في ا
 .(ٚ)مكانية ال حصر ليا"

ويرى أرسطو في التصور العاـ لممكاف مف حيث  ،وجوده ويرتبط باإلنساف كبيرة كونو لممكاف أىمية و     
ونتحيز فيو، وكذلؾ يمكف إدراكو عف طريؽ الحركة، والتي  جود ما دمنا نشغموالوجود والكينونة "أف المكاف مو 

                                                           

 ٕٓحداثة السؤاؿ، محمد بنيس :  (ٔ)
 ٖٙٔمرايا التخييؿ الشعري، محمد صابر عبيد : (ٕ)
 ٖٙٔنفسو : (ٖ)
، و كتابو : الماء واألحبلـ ػػ دراسة عف ٕ٘ٗ ، تر : قيصر الجميدي :ظة اإلرادة ػػ بحث في خياؿ القوى( األرض وأحبلـ يقٗ)

بعدىا ، وكتابو : شاعرية أحبلـ اليقظة ػػ عمـ شاعرية التأمبلت  الشاردة ، تر وما  ٘ٚالخياؿ والمادة ، تر: عمي نجيب إبراىيـ : 
 و ما بعدىا ٗٔ: جورج سعد : 

 

 ٖٓٔشاعرية أحبلـ اليقظة :  (٘)
 ٜٓٙ، )كتاب الميـ( : ف، الراغب األصفيانيآالمفردات في غريب القر  (ٙ)
 ٘ جماليات المكاف، غاستوف  باشبلر، تر: غالب ىمسا : (ٚ)
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 . (ٔ)آخر، وىو مفارؽ لؤلجساـ المتمكنة فيو، وسابؽ عمييا وال يفسد بفسادىا"إلى  أبرزىا حركة النقمة مف مكاف
أحد الباحثيف المكاف بقولو "ىو مجموعة مف األشياء المتجانسة، مف الظواىر أو الحاالت أو الوظائؼ  ويعرؼ

.. ، المسافةاالتصاؿ، مثؿ لمكانية المألوفة العاديةأو األشكاؿ المتغيرة، تقوـ بينيا عبلقات شبيية بالعبلقات ا
تحدد األشياء الفيزيقية، فنستطيع تحديد جانب الزمف اإلحداثيات األساسية التي إلى  الخ، ويمثؿ المكاف

  .(ٕ)الحوادث مف خبلؿ وقوعيا في الزماف"
ة مف العبلئؽ ي يأتي مف خبلؿ مجموعالنص وتماسكفإف مف جممة عناصر،  يتشكؿ الفضاء الشعريوألف     

استنطاقو، ستراتيجية النص بغرض تفكيكو و مفتاحا مف مفاتيح ا" المكاف أصبح ، لذايكوف المكاف بضمنيا
 ة ىي:حسب السمطبأربعة أنواع إلى  المكاف رموؿ ورميقد قسـ و  ،(ٖ)والقبض عمى جماليات النص المختمفة"

المكاف  مى ثبلثة أنواع أخرى ىي:ع، مثمما قسمو (ٗ)المكاف المتناىيو أماكف عامة و  عند االخريفو  عندي
جاز نالمكاف الذي يقع فيو االو  ،وىو مكاف عرضي ووقتي ختيار الترشيحيالمكاف الذي يحدث فيو االو  األصؿ،

 .غريماس بالبلمكاف اهسمّ ، وىو الذي (٘)ختيار الرئيسواال
ويرى باشبلر بأف المكاف غير خاضع لقياس أو تقسيـ مساحات، بؿ "ىو المكاف الذي عاشو األديب،     

يتمخص بأنو الكياف  اواضح امفيومالمكاف "وبيذا يكوف  ،(ٙ)ويتمثؿ في البيت، فاإلنساف بدونو ال يساوي شيئا"
اجتماعي، الذي يحتوي عمى خبلصة التفاعؿ بيف اإلنساف ومجتمعو، ولذا شأنو شأف أي نتاج  جتماعياال

ويرى آخروف أف المكاف ىو الحيز المادي، الذي يدرؾ بالحواس، و ، (ٚ)مف أخبلقية وأفكار ساكنيو" يحمؿ جزًءا
، فالمكاف يشبو الزمف، ذو طبيعة ثنائية كونو يرتبط بالواقع، القصصي األىـ بيف عناصر النصو ىو العنصر 

  .(ٛ)خرىأمف جية أي مكاف النص مف جية، وبالمتخيؿ مكاف العرض الدرامي 

عمى مجموعة مف الثنائيات الضدية،  اعتمادا قسـ المكاف بصورة عامة عمى عدد كبير مف التقسيماتوين    
، ومنيما تتفرع أقساـ أخرى د تنقسـ عمى نوعيف متضاديف رئيسيف، ولكنيا حصرا  قرع أنواع أخرىومنيا تتف

 ثانوية، ومف ذلؾ:
 *المكاف الحقيقي/ المكاف المتخيؿ
 *المكاف المفتوح/ المكاف المغمؽ

                                                           

 281الطبيعة, أرسطو طاليس, تر: إسحق بن حنين, تحقيق : عبد الرحمن بدوي :  (ٔ)

 99تحليل النص)تقنيات و مفاهيم(, محمد بو عزة :  (ٕ)

 6شعرية المكان في الرواية الجديدة, خالد حسين حسين  :  (ٖ)

 ٕٙػػ  ٔٙمشكمة المكاف الفني، يوري لوتماف، تر: سيزا قاسـ :ينظر :  (ٗ)
 ٖٗ:  ٙسيزا قاسـ، مجمة)الؼ(، القاىرة ، ع مشكمة المكاف الفني، يوري لوتماف، تر: ينظر : (٘)
  تجاوزنا عددا مف تقسيمات المكاف التي ذكرىا)غالب ىمسا وياسيف النصير وشجاع العاني وغيرىـ(أما بسبب تشابييا مع

 تخدـ بحثنا ىذا. نيا الاألقساـ السابقة أو تكرارىا أو أل
 ٛٙ، تر: غالب ىمسا :جماليات المكاف، غاستوف باشبلر (ٙ)
 ٚٔػػ   ٙٔياسيف النصير  : ، الرواية والمكاف (ٚ)
 ٖٜٔ، عمي محمد ىادي الربيعي : سفة و األدب و المسرحينظر :الخياؿ في الفم (ٛ)
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ة بما ، فإنو يتجاوز تمؾ التقسيمات و يضعيا في ثبلثية خاصلمحمـ شأنو الخاص في خمؽ األمكنةوألف     
ة أنواع مف األمكنة في الحمـ، ىي : األماكف ، لذلؾ يمكننا مناقشة ثبلثو البلوعي و المغة في الوقت نفسويفرض

الحمـ "ىو فعالية اإلنساف النائـ، تسعى األنا التي ترغب في ف ،األماكف المأمولةالمتوىمة و األماكف الواقعية و 
وتحمؿ األحبلـ في طياتيا العديد مف  ،(ٔ)تنزع نحو إيقاظ النائـ"تخفيض المثيرات التي إلى  النوـ بوساطتو،

"لـ يستطع العمماء لغاية اآلف مف تفسير ىذه  بحياة اإلنساف، و مباشرة صورةالرموز والمعاني التي ترتبط ب
، ويواجو بعض األشخاص صعوبًة في تذكر األحبلـ، باطف ىو الوحيد القادر عمى فيمياالدالالت، فالعقؿ ال

ستطيع تذكر بعض حيث يقوؿ العمماء بأّف اإلنساف ينسى كافة األحبلـ التي يراىا خبلؿ يومو، إاّل أّنو ي
 .(ٕ)ستيقاظو خبلؿ مرحمة الحركة السريعة لمعينيف"المشاىد في حالة ا

ويشار ، (ٖ)ويذكر الباحثوف في مجاؿ األحبلـ "بأّف اإلنساف عادًة ما يحمـ باألشياء التي ال يستطيع القياـ بيا"
ثبلثة أقساـ، وىي: "الرؤيا، وىي رؤية االمور المحببة إلى  أّف الديف اإلسبلمي اىتـ باألحبلـ وقسمياإلى  أيضاً 

لمنفس، وىو مف اهلل تعالى، والذي يبشر فيو اإلنساف بالخير أو يحذره مف الشر، والحمـ وىو مف الشيطاف، 
، فالحمـ مف أكثر الظواىر (ٗ)المكبوتة في العقؿ الباطف"أضغاث األحبلـ، وىي المشاعر إلى  باإلضافة

، لذلؾ شغمت العقؿ البشري فكثر مفيومةالغير أكبر أسرار اإلنساف غموضا ومدعاة لمدىشة والتساؤؿ وىو مف 
ية زاجية و النفس، لذلؾ "يتبايف نظر المعبريف لمعبلمة الحممية عينيا تبعا لمحالة الم(٘)التفسير والتحميؿ في شأنيا

ة فتستأثر المبلبسات الداخؿ حممي ،أو فرح وسعادة، أو حزف وكمد ،ية لمحالـ في الحمـ، مف خوؼ ورعبالنفس
، إذ يعوؿ عمييا المعبروف والمحمموف في تأويؿ األحبلـ ؛ لصمتيا الوثيقة بعناية المعبريف أكثر مف سواىا

يناليا بطريقة ما، وىذه الحاجات ىي ، مف ىنا يكوف الحمـ حاجة نفسانية يتمنى اإلنساف أف (ٙ)بمحتوى الحمـ"
أحداث، ولكؿ حدث مكاف وزمف، وكذلؾ في عالـ القصيدة فالشعراء أكثر الناس ممارسة لمحمـ، وأعمقيـ شعورا 

 ُتجاه األحبلـ الكبيرة.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٗٗلطفؿ(، د. عبد الرزاؽ جعفر:، وأنظر: النـو واألحبلـ ) أحبلـ آ٘التحميؿ النفسي، دانياؿ  الغاش، تر: متري شماس : (ٔ)
 ٙشعرية المكاف في الرواية الجديدة، خالد حسيف حسيف :  (ٕ)
أفؽ السرد إلى  ، بضمف كتاب سحر النص  مف أجنحة الشعرهلل، د. عشتار داود محمدتشظي الحمـ في شعر ابراىيـ نصرا  (ٖ)

 ٛٗومشاركة : أ. د. محمد صابر عبيد : عداد وتقديـ إنة االبداعية إلبراىيـ نصراهلل، السرد قراءة في المدو 
 ٖٛنفسو :  (ٗ)
 ٖٔمقاربة سيميائية ، د. لمى عبد القادر خنياب :  –موجيات التأويؿ لمعبلمة الحممية  (٘)
 ٓٛنفسو :  (ٙ)
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 الواقعية:  كناألما
و الواقعي ىو  ،ووجد، والواقعة ما حدث الواقع الحاصؿ ، فػػ"الواقع ىو الشيء الذي حصؿ بالفعؿإف     

الواقعية ىي اإلحساس  وية بوجو عاـ صفة الواقعي والواقع ،، ويرادفو الوجودي و الحقيقيالواقعإلى  المنسوب
؛ وكاف  و مجددة نقدية، غير تقميديةالواقعية الفمسفية الصحيحة كميا ىي بالضرورة "، و (ٔ)بالواقع والتقيد بو"

، مف مجموع الفردي الذي تحرر حقا عمى األقؿ يقوـ بيا الباحث منيجيا دراسة خصوصيات التجربة التي
مة ئ، وقد أضفى ىذا المنيج أىمية خاصة عمى الداللة وعمى مست السابقة و المعتقدات التقميديةاالفتراضا

بلثية (، ىذه الثمرتبطة بثبلثية )المكاف/ الزمف / الشخصيةالحياة كميا ف ،(ٕ)الواقع"طبيعة التوافؽ بيف الكممات و 
البشرية، ومثمما يحتاجيا األدب عامة، وبصورة خاصة الشعر، كذلؾ تحتاجيا  ىي أساس كؿ شيء في مسيرتنا

 جميع مناحي الحياة.
، ذلؾ الصراع يكشفو صراعو مع الطبيعةوتبدو فاعمية المكاف جمّية مف خبلؿ تعمؽ الشاعر بالمكاف الذي     

تعمؽ الشاعر بالمكاف وارتباطو بو أمرا الزما، في حياة فرضت عميو كاف  الذي يصفو عبد القادر فيدوح بقولو "
في الصراع مع الطبيعة القاسية، مما أعطى لديو استجابة مشروطة، بيف الذات في وعييا الفاجع مف الفراغ 
الداخمي والشعور بالطمأنينة، وبيف حقؿ الكوف ضمف الواقع الخارجي، فأصبح تعمقو في المكاف أمرا 

ف عبلقة الشاعر بالمكاف عبلقة جدلية، تتشكؿ مف خبلؿ عممية التأثر والتأثير، إذ أف كما أ، (ٖ)محتوما"
رقعة يضرب فييا بجذوره و إلى  جغرافية يعيش فييا، ولكنو يصبو مساحة فيزيقيةإلى  ال يحتاج  فقطالشاعر "

 . (ٗ)تتأصؿ فييا ىويتو"
، وآليات اشتغاليا داخؿ الحيز مرتبطة يمثؿ حركة األشياءء القصيدة يكوف ) المكاف الواقعي( فضاوفي     

، ود خضير) الوحيد بغرفتو الواسعة(بفضاء زمني محسوس أو غير محسوس، ففي قصيدة الشاعر عمي محم
، يقوؿ واقعي/ أليؼ( وىو جزء مف بيت ما يتحدث الشاعر عف مكاف ضيؽ في فضاء واسع، لكنو )مكاف

 :(٘)الشاعر

 ئليل ىان
 الوحيديمر عمى 

 بغرفتو الشتوية العريضة
 ،في اليواء موسيقى ىادئة تنشر ىواء أخضر
 ومدفأة في الزاوية...

                                                           

 ٗ٘٘ -ٕ٘٘)باب الواو( :  ٕ، ججميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي (ٔ)
 ٖٔالجميؿ األزدي و محمد معتصـ  : ، تر: عبد األدب والواقع، روالف بارت وزمبلئو (ٕ)
 ٕٕ٘: شعر العربي، د. عبد القادر فيدوحاالتجاه النفسي في نقد ال (ٖ)
 ٖٛ:   ٙمشكمة المكاف الفني، يوري لوتماف، تر : سيزا القاسـ، مجمة ألؼ، ع/ (ٗ)
 ٕٗالحالـ يستيقظ : (٘)
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، فالبلوعي يرسـ صورا متناغمة ا، كثيرا ما تشتاؽ إليو العائمةىذه ىي زاوية الغرفة التي تمثؿ دفئا إنساني    
الموف ، والزاوية، و لمغة الستحضار ممكناتيا المفظية بالمدفأة مع حالة الراحة التي يشعر بيا الشاعر فتتوفز

، "كما أنو الموف الوحيد المتفؽ عمى داللتو المريحة ف األلواف نصيب ال ينالو لوف آخراألخضر الذي لو م
إنسانية، ىي صورة الفقراء و  نرى )المكاف الواقعي= الرصيؼ( يشكؿ ثيمة ، ففي القصيدة(ٔ)لمنفس اإلنسانية"

 :(ٕ)ؿقا، ف الرصيؼ، ويمتحفوف السماءىـ يتوسدو 
 يفتح نافذتو عمى سبل تتيتك                                           

    يتذكر قطار الطفولة الخاطف، ينسى إخفاقو في الحب                                    
 يتذكر مواعظ رجال الدين                                           

 ينسى أنو لم يصل                                           
 رصيف،عراة ومتسخيناليتذكر مشردين عمى                                    

 ينسى صداع أمو النصفي.                                           
حمـ يتمناه الشاعر، ىذا الحمـ ىو الخروج مف الصورة التقميدية في حياة العوز والقصيدة تتشكؿ مف خبلؿ 

فضاء أوسع يتشكؿ مف خبلؿ حمـ كبير، وىو أف تتغير الحاؿ نحو صورة أخرى، صورة تنعـ بشيء إلى  والفقر
 لف يتغير أو يتحوؿ إاّل مف خبلؿ حمـ كبير.ربما لمادي واإلنساني، والذي ػمف الرفاه ا

ىو مكاف عر عف أجمؿ مكاف وىو ) المنزؿ( و ، يتحدث الشا( لمشاعر إيياب شغيدؿٕـٗٗٔصيدة )قوفي     
الذي يقوؿ عنو باشبلر بأف البيت ىو منزلنا األليؼ و "ىو واحد مف ، ؿ مف أشد األماكف ألفة في العالـ، بأليؼ

ويمنح الماضي و الحاضر والمستقبؿ البيت ديناميات  ،ريات وأحبلـ اإلنسانيةفكار وذكأىـ العوامؿ التي تدمج أ
عف مكاف فييا تحدث وف باشبلر في "جماليات المكاف"، ، وثمة رؤية تصنيفية أخرى قدميا غاست(ٖ)مختمفة"

، والمكاف المتناىي في حدث عف المكاف المتناىي في الصغرأليؼ، وىو البيت الذى يوجد فيو اإلنساف، ثـ ت
ر والكبير بما ىو عميو "ليسا متضاديف كما يظف البعض، في الحالتيف يجب أال نناقش الصغيالكبر، وأكد أنيما 

                                                                            كما أكد أف اإلحساس ،(ٗ)بؿ عمى أساس كونيما قطبيف إلسقاط الصور" موضوعيا
ثـ يؤكد عمى أف "الحقائؽ الواقعية ىنا تساعد عمى  ،رورة بشيء في الخارجنا وليس بالضميما يوجد في داخب

، إف قصيدة الشاعر شغيدؿ تتحدث بطريقة غريبة عف )مكاف واقعي/ أليؼ( ىو المنزؿ، (٘)كشؼ األحبلـ"
 :(ٙ)ؿقا

 المنزل أضيق من أن نضحك سوية
 عائم بالضجر وبيع األثاث،

                                                           

 ٔٚار : جمالية التشكيؿ الموني في القرآف الكريـ، ابتساـ مرىوف الصف (ٔ)
 ٕ٘الحالـ يستيقظ: (ٕ)
 ٖٛجماليات المكاف، غاستوف باشبلر،  تر: غالب ىمسا : (ٖ)
 ٖٖنفسو :  (ٗ)
 ٜٗنفسو :  (٘)
 ٕٕ: ٕـ ٗٗٔ (ٙ)
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 2م411
 كافية لثالثة أجيال

 كثيرة من القوارضوأنواع 
 كافية لنحمم بالنيازك،

 العرش،إلى  والوصول
 كرة طريق ليس عن

 طريق قباب المعة...عن بل 
، ىذا إذا ؽالتحقإلى  أغمبيا طريقا ي ال يجدىذا ىو منزؿ الطفولة، مترع الذكريات، ومثابة األحبلـ الت    
، فػػ"الواقع مدينة )الثورة( في بغداد العاصمة، وىي حصة كؿ بيت في أف المساحة واقعية والبيت واقعي عرفنا

تغؿ ىذه القصيدة عمى إذ تش ،(ٔ)"اً وءتمكف مف إعطائيا تحميبل نفسيا كفأنو يجب فيـ الصورة ظاىراتيا حتى ن
اف في العمؿ الفني لمجذور األولى، فػػػ"المك ، حيث االنتماء المصيري المذيذ المؤلـشعرنة ) المكاف األصؿ(

يصبح غطاء ، ولذا ال االجتماعية ، ومسافة مقاسة بالكممات و رواية ألمور غائرة في الذاتشخصية متماسكة
ـ ، فينا تقو (ٕ)، بؿ ىو الوعاء الذي تزداد قيمتو كمما كاف متداخبل في العمؿ الفني"خارجيا أو شيئا ثانويا

العدؿ، فأحبلـ إلى  ف الظمـالغنى ومإلى  الواسع و مف الفقرإلى  مف الضيؽ القصيدة بأكمميا عمى جدلية حمـ
 تمقائيا (، والنفوس تميؿٕـٗٗٔيا الظمـ ب)العائمة كبيرة يخنقيا الفقر، ومساحة العيش والسكف حمـ كبير يقمع

، وربما ، والحمـ مستمر لدى الشاعرفي المكاف وثباتو مقاببل لحركة الزمف الضيؽ الراحة النفسية فيقمعياإلى 
 تحقؽ يوما، وسيتحقؽ.

الفقر، الحزف، ينبري مثمث الحمـ شاىدا وفاعبل )عودة صوفي أسمر( قصيدة الشاعر باسـ الحربي)وفي     
لمآسي التي مر بيا بأزمنة ، جنوب العراؽ وما عانى و يعاني مف الفقر واثمة عرض إلنسانية الجنوبفالظمـ(، 
 :(ٖ)ؿ الشاعرقا ،ريخ ورؤىالناس، عادات وأعراؼ، تا، وىو مكاف غير معروؼ األبعاد، ىو شريحة مف مختمفة

 غدا يجيء  
 ويمضي في غد وطناً  

 من الجنوب ويبكي حولو السعف.... 
                  ... 

 وكان يشبييم جدا
 ويشبيني

 لكنو دائما ما كان يختمف
 و رغم ميالده

                                                           

 ٚٗ: جماليات المكاف  (ٔ)
 ٚٔ/ ٕالرواية و المكاف، ياسيف النصير :  (ٕ)
 ٜٔلو ينبغي الريح : (ٖ)
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 ولكن ما قال أغنية عن الجنوب
 كميم نزفوا
 ىم الدراويش

 يا شيخ التالل إذا عاتبتيم
 عشقا وما عرفوا...سكتوا 

يتسع شيئا فشيئا فجنوب العراؽ )ىو الواقع الجنوبي واألُلفة الجنوبية(، حيث اليـ العراقي يكبر والحزف     
 حيث شبو الجنوب بشيخ التبلؿ كناية عف كثرة المقابر التي دفف فييا أىؿ الجنوب، ،حتى يغطي كؿ شيء

الحمـ يتكرر في ىذه القصيدة ويتسع مع اتساع الفضاء المكاني، لذلؾ يتشظى في أكثر مف مكاف، بعد أف ف
ىنا يحاوؿ أف يغير مف واقع يشع مف أثنائو الوجع، فيو أو بيت،  حصرا في القصائد السابقة في غرفةكاف من

أللـ الجنوب  بديمةبإيجاد الحموؿ ال -ا وربما ماديا أيض -مـ يتكفؿ ذىنياوجع السنيف الُمرة بطعـ العمقـ، فالح
 ية كبيرة تشد اإلنساف نحو منابع األمؿ رغـ األلـ.األزلي، و يوفر طاقة نفس

، استعراض لسيرة ذاتية لمدينة )بغداد(، حكاية مدينة الشاعر حساـ لطيؼ البطاط )بغداد(وفي قصيدة     
أليؼ تحوؿ ، وىو مكاف مؽ وجودىا اإلنسانياء أصالتيا وعتضربيا أعاصير الزمف، فتصمد وتسمو في عمي

والقصيدة ىي في األصؿ حمـ الستعادة  ،د  لكثرة  الموت فيو في كؿ مكافامعإلى  نتيجة الحروب والدمار
جماليات ) ألؼ ليمة وليمة( وسحر)المدينة / الحمـ( إلى  ؿ، وتاريخيا الزاىر، حمـ يعيدناماضي بغداد الجمي

حاضرة ىاروف الرشيد، وقبمة العالـ مف حيث التأريخ والجماؿ، فيذه ليست بغداد التي نحمـ بيا، بغدادنا اآلف 
 :(ٔ)ؿ الشاعرقا ،نتوقؼ عف الحمـ ببغداد أجمؿتغرقيا الدموع، ولكننا لف 

 بغداد ساقية األحالم ما فتئت
 جفوني حين تمقانيتسيل بين 

 بغداد يا دمعة سالت عمى وتري
 متو فمم يعبأ بأوزانيوقب  

 بغداد يا غيمة بيضاء أرىقيا
 جور الشتاء فزارتني بنيسان

.... 
 يا شيرزاد الصبا، رفقا بعاطفتي
 لي قمب طفل ولي أشالء سمطان.

تمكنت لغة شعرية، إلى  وعيو، فأنتج حمما ترجمو الشاعر فالمبلحظ ىنا أف وعي الشاعر قد ضغط عمى ال    
، في أف ترتمي مرة محاولة في ذلؾ مف النفس الشاعرة" ، وىكذا يفعؿ الشعراءمف رصد بعض أوجاع بغداد

، لكنو ىذه المرة ال يتحقؽ إال عبر الذي تتصاحب وتتوافؽ معو النفس أخرى في أحضاف المكاف األليؼ
تتمثؿ في صورة المدينة "الحمـ" التي ينشدىا اإلنساف/ الشاعر، لكي يؤكد مف خبلليا  مسارات خيالية إييامية

                                                           

 ٕٗ-ٕٕعزلة بموف البحر : (ٔ)
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مكاف ) إلى  ، ومف ثـ تحويؿ ىذا المكاف )المعادي((ٔ)االنعزاؿ، واالنفصاؿ عف المكاف/المدينة بواقعيا المزيؼ"
 أليؼ بالبلوعي( ينعـ بالجماؿ والبناء والسبلـ.

 
 

 األماكن المتوىمة:
لى" اليوطوبيا" وىو بمد مف نسج الخياؿ، وتتعدد وظائؼ " اليوطوبيا" أو إويرجع أساس المذىب الوىمي     

الخيالية أو الوىمية، فيمكنيا مثبل أف تغذي الفكر، أو أف تنتقد العالـ القائـ، وينفرد المذىب الوىمي  بقدرتو 
  .(ٕ)بالضرورة بالقير والعنؼ"عمى إدخاؿ الحمـ إلى العالـ الواقعي، ويرتبط ىذا المذىب 

، رتقاءوبما أف الرغبة في الرقي طبيعة اإلنساف " فالنفسموجية الحديثة تقوؿ إف اإلنساف نزوع إلى اال    
وتفرض فرضا أوليا أف اإلنساف راؽ بطبعو، ال تتوافر لو السعادة حتى يكوف دائبا في االرتقاء، سواء كاف ذلؾ 

ا الشعراء فطموحيـ الحد لو، تسمو بيـ األفكار إلى أعالي الرغبات واألمنيات، أم ،(ٖ)في الفرد أـ الجماعة"
 حتى يصموا في أحاسيسيـ إلى حد التوىـ دوف أف يشعروا بذلؾ .

 :(ٗ)( ٔٚيقوؿ الشاعر عامر الطيب في قصيدتو )  
 (2222سنة )                                      
 يصبح عدد العالم                                     
 سبعمئة مميار                                     

 نسان واآلخر عشرة أمتار..عندئذ تكون المسافة بين اإل                    
 ( تصبح المسافة مترا واحدا..2122سنة)                            

 ( يمتصق الناس ببعضيم..2022سنة )                           
 ( يمكن أن نمتقي!2222سنة )                           

سيزداد  ٕٓٓ٘القصيدة ىنا كميا حمـ، يحمـ الشاعر بأف األرض ستضيؽ كمما طاؿ الزمف، و يتوقع سنة     
عضيـ، وىي صورة شعرية  عدد نفوس البشر فبل يجدوف مكانا يقفوف عميو، ثـ بعد مئة عاـ سيمتصقوف بب

تشتغؿ بيف )الحمـ والتخييؿ(، فالحمـ كما يقوؿ فرويد "إف ما نظنو  لغزا في الحمـ، البد أف يكوف ذكرى واقعية 
، أما التخييؿ فيو "يؤسس مصدرا ميما مف مصادر شعرية الصورة، ويتقنع عادة خمؼ أدوات (٘)منسية"

 .(ٙ)ويتردد التشكيؿ الصوري بيف طرفي القناع، المعنى و الرمز"الخطاب المتنوعة الموجية إلى منطقة التمقي، 

                                                           

 ٓٚٔ-ٜٙٔ، د. عبد اهلل حبيب كاظـ التميمي : المدينة في الشعر العراقي الحديثتحوالت  (ٔ)
 ٕٖاألمؿ و الذاكرة خبلصة القرف العشريف، تزفيتاف تودوروؼ، تر : نرميف العمري :   (ٕ)
 ٕٔالعقؿ الباطف، سبلمة  موسى : (ٖ)
 ٜٜيقؼ وحيدا كشجرتيف :  (ٗ)
 ٚٔزي لوقا : ، تر: رمتفسير األحبلـ، سيجموند فرويد (٘)
 ٕٖمرايا التخييؿ الشعري، محمد صابر عبيد : (ٙ)



 

33 

فثمة صورة حممية فييا الكثير مف التخييؿ والتوىـ، مف خبلؿ جدلية معكوسة بيف المكاف والزمف، فكمما زاد     
الزمف ضاؽ المكاف، ومؤكد أف الطرح غير منطقي، فالمكاف ىنا )متوىـ( وىو مف )األماكف المعادية( التي 

المكاف)مجازي وجودي( غير مرتبطة  تربؾ اإلنساف في استحالة العيش ممتصقا بغيره مف الناس، وحقيقة
بشيء، سواء زاد البشر أـ نقصوا، فالبشر ال يمكف أف يعيشوا ممتصقيف ببعضيـ، إنو ىاجس خوؼ، فالشاعر 
ميووس بالعدد، يعد نفوس البشر ومساحات األمكنة ويسقطيا عمى السنيف، إنيا سخرية الشاعر مف عالـ يزداد 

مف أف ال تسعنا األرض فنعيش متبلصقيف، لكنو لديو حمـ بأف يتـ األمر باطراد فيبدد الراحة، ويجمب القمؽ 
 عمى ىذا النحو المخيؼ فيمتقي بمف يحب حيف ال يكوف ثمة فراغ بينيما.

وفي قصيدة الشاعر عمي محمود خضير )مشقة أف تعرؼ( نقرأ عف )مكاف متوىـ( وىو مف األماكف     
 حةالبار                : (ٔ)المستحيمة أيضا
 حينما خرجت من جسدي سالما، رأيتك تركضين برداء أسود و دمعة أخيرة.             
 .كان الميل وقتيا عمى أتم سواد ىو الريح خمفك تنبح            
 البارحة عند اكتمال األسى ، عمى حافة جرح نبيل يبدأ ، كنت تيدرين            
 تبالغين ستر أن تك  حيث األنين خاتم في إصبع الميل دمعة بعد دمعة ،            

 مبتورة .                           
 وكنتُ  / بينك / حولك / أثناءك أسندك بالسياد:                 
 الدموع .تمك كيذا جدير ب ألمٌ                  
                          ... 

 سأرى شبحا يجر جناحيو واىنًا. لكني                     
فالشاعر ىنا يحاوؿ أف ُيماىي بيف شخصيتو وشخصية األنثى المفترضة، بحيث يتوىـ لشدة تعمقو بيذه     

الشخصية أف بإمكانو أف يدخؿ بيف الشخصية ونفسيا، وكأنما لو قدرة ىبلمية عمى اختراؽ مسامات األشياء، 
حقيقيا، ال  مكاف واحد وزمف واحد، وىذا المكاف يفترض أف يكوف فضاءً  ومنيا اإلنساف، فاإلنساف أينما كاف لو

وىما يمكف اختراقو مف كائف آخر، ففي ىذه القصيدة توىـ الشاعر أف لمػ)آخر( أكثر مف مكاف واحد محدد، أي 
أو  لو مكاف أثيري سرمدي مجيوؿ األبعاد، لذلؾ اعتقد الشاعر أف بإمكانو أف يخترؽ ىذا المكاف متى يشاء،

كما أف خروج  ،ثنائو، وىذا توىـ واضح مف قبيؿ المبالغة في الصورة الشعريةايدور حولو، أو يعيش في 
اإلنساف مف جسده، شيء غير ممكف، فاإلنساف لو حيز محدد ىو ما يشغمو جسده مف الفراغ، ويعيش اإلنساف 

و أف يغير مكانو متى شاء، داخؿ ثـ يموت في ىذا الحيز المخصص لو في الحياة، فيتوىـ الشاعر أف بإمكان
 الجسد أو خارجو.

إف المكاف في الحمـ ىو أحد األركاف الرئيسة التي تقوـ عمييا "العممية الشعرية حدثا، وشخصية، وزمنا، فيو 
، ولكف ىذه المركزية التي يتمتع بيا المكاف ال تعني (ٕ)الشاشة المشيدية العاكسة والمجسدة لحركتو و فاعميتو"

                                                           

 ٙٔالحالـ يستيقظ :  (ٔ)
 ٜٗٔ:مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، نجيب عوفي  (ٕ)
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نما ىي ناجمة في األساس "عف الوظيفة التأطيرية  تفوقا أو رجحانا عمى بقية المكونات الشعرية األخرى، وا 
ف ؛ ي. وتميؿ قصيدة )ستكبريف( لمشاعر حساـ لطيؼ البطاط إلى تمثيؿ حالت(ٔ)والديكورية التي يؤدييا المكاف"

نسانيا، أولى إنسانية، وأخرى وجدانية خاصة، تستمد فضاءاتيا مف مكاف )م توىـ( رغـ اتخاذه أخبلقيا، وا 
 :(ٕ)ووجدانيا، مبلذا أللمو الذي يحاوره و يؤممو باألمنيات الفاشمة

 فمدينة األحالم تكره ما ترعرع من تفاصيل                          
 و إن كانت جريئة                                  

 األحالم تكره فكرة اإلسياب و مدينة                         
 و اإلعراب                                  
 و المثل البريئة                                  

 م اآلتين أال يخضعوا إال لبسمتيا العنيدة.و تعم                          
اصيؿ والُمثؿ والبراءة، فيي مكاف توىمو يميؽ بيذه المدينة أف تكوف مدينة أحبلـ و أوىاـ، فيي تكره التف    

الشاعر لمدينة ما، وأضفى عمييا شروط القسوة والتعالي والتسمط، فيي مدينة أحبلـ ليست إال، أي يمكف أف 
مكف أف تكوف مكانا خياليا، ما دامت ال تتصؼ بالمثؿ والبراءة، فيي مدينة عنيدة يتكوف ) يوتيبيا( مستحيمة، و 

أف يخضع الجميع ليا، ويعترفوا ليا بالفضؿ، وىذا المكاف ال مكاف لو، فيو وىـ جاء  مستبدة، ال ترضى سوى
 نتيجة أللـ الشاعر و يأسو، فتوىـ أنيا المدينة / المكاف، البديؿ المفضؿ ألحبلمو و أوجاعو.

 
 األماكن المأمولة:

 يحاوؿ النص "دفع الحمـ، إذ مأمولة(أماكف يوتوبيا ما )ابتكار  القصائد التي تشتغؿ عمى آلية الحمـ، تحاوؿ    
كز الفعؿ الشعوري وبؤرة مر  ،األمنيات التي ال يمكف تحقيقيا منطقة الحضور، مف خبلؿ مجموعة مفإلى 

ولكف  ؽ، ربما تتحقنيع معجزات حممية صغيرة أو كبيرةبوصفو ماىية النوـ الذي لو القدرة عمى تص ،الحكاية
الحمـ بالمكاف ىو اقتراف جدلي، إذ ال يمكف أف  "، ذلؾ بأف اقتراف مجرد أمؿ، ألنيا (ٖ)بنسبة ال تكاد تذكر"

د حمـ دوف توفر المكاف الحميمي، الذي يحمي الحمـ مف التشظي الذي قد يحصؿ في ىذه الحادثة الحممية، يشيّ 
ية الحمـ، ع مكاني داخؿ بنف النص مف خمؽ واق، فإف توطيف الحمـ يمكّ (ٗ)أبسط شروط تناسمو"إلى  الفتقاره
أعمى منازؿ الخياؿ الشعري الحر إلى  الشعرية بمتخيؿ شعري صحي يرتقي سمسمة العمميات و"يدعـ

، لكف المكاف المأموؿ ىو رغبة جائحة في تأسيس مكاف قد ال يكوف لو وجود في الواقع سوى في (٘)والمغامر"
أمكنة ال يمكف بموغيا ألنيا مف زرع في قصيدة)ستكبريف( لمشاعر حساـ لطيؼ البطاط، ثمة ف ،شعراءمخيمة ال

                                                           

 ٖ٘ٔنفسو :  (ٔ)
 ٚٚعزلة بموف البحر :  (ٕ)
 ٖٚتشظي الحمـ في شعر إبراىيـ نصر اهلل، د. عشتار داود محمد : (ٖ)
 ٖٛ:نفسو  (ٗ)
 ٕٚنفسو :  (٘)
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، لكنيا تعيش في آماؿ الشاعر ونفسيتو وحممو الكبير، وىكذا تظير األماكف وليست مف الحقيقةاألمنيات، 
 :(ٔ)المأمولة بوضوح في ىذا النص، قاؿ

 و جربي غزل العيون ودعي تفاصيل الكالم
 فمدينة األحالم تكره ما ترعرع من تفاصيل

 و إن كانت جريئة
 و مدينة األحالم تكره فكرة اإلسياب

 و اإلعراب
 و المثل البريئة

 و تعمم اآلتين أال يخضعوا إال لبسمتيا العنيدة.
في قمب األمؿ دوف أف يحظى بفرصة وجود حقيقية ؟! أو  فأيف ىي مدينة األحبلـ؟ أليست مكانا يقع    

وف وراء ذلؾ عجزه "يمكف أف تسمى "المدينة الحمـ" وىي المدينة التي ليست كالمدينة التي يعيش فييا، وربما يك
مـ" ، فتراه قد شغؿ في كؿ حقبة مف الحقب الزمنية بما يسمى" المدينة الحعف تغيير واقعو، وخوفو مف السمطة

أرضية الحمـ تتسع لمعديد ، ف(ٕ)، ثـ كاف األمر عند الشعراء"ظيرت أوال عند الفبلسفة، وكثيرا ما اىتموا بياالتي 
مغة ب إالؾ المدف التي ال يمكف وصفيا األمؿ فأنشأت تمدامت قد استندت عمى  مف الرؤى التي تشيد عمييا، ما

ف لـ تكفأنثى كاممة األنوثة ، إنيا مجازية واستعارات باذخة، فنراىا تكره وتعّمـ وتبتسـ  وواقعية في صفاتيا وا 
 .الذيف نحاوؿ اليرب مف مدف الواقع، وبذلؾ تكوف قد حازت عمى األلفة في أنيا تشبينا نحف كذلؾ في وجودىا

ألف آمالنا كبيرة ونفسياتنا ذات كبرياء وكرامة وطموح ، دة لسمسمة ال تنتيي مف األحبلـوالّ  إف أرضنا    
إنساننا إنساف ف ،مصاعبو ومصائبو الخاصة وىو يخوض، بي يحمـ كما ال يحمـ أي بشر سواهفالعر ، اتواسع

حيث يشتد األمؿ في الشعر الذي يؤسس لعوالـ حممية بديمة  ،أخرىضنا ال تخرج مف محنة إاّل لتدخؿ آخر، وأر 
 الحربي يحدثنا عف شوقو اعر باسـ، وىا ىو الشأقصى مدىإلى  س المنفعمة بالحياةترأب الصدع في تمؾ النف

 :(ٖ)لؤللفة واألماف، قاؿ اإقامة مكاف )حممي مأموؿ( ىو )قرية النارنج( رمز إلى 

 ما مر
 يا قرية النارنج في بمد إال  

 و جفت عمى قمصانو الصدف
 مبمل بالعناوين التي ىربت من وجيو

 عترفوابعد ما قالوه و ا
 لكنو قمق المعنى عمى وطن
 أبناؤه من فم العصيان

                                                           

 ٚٚعزلة بموف البحر :  (ٔ)
 ٔٚٔ-ٓٚٔ، د. عبد اهلل حبيب :تحوالت المدينة (ٕ)
 ٜٓلو ينبغي الريح : (ٖ)
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 قد رشفوا.
بأبنائو إذا ضعفوا، ويقوى بيـ مازالوا  يضعؼوىي بعض وطنو الكبير الذي  اعرفقرية النارنج تمؾ قرية الش

تجاوز المعنى أو يتجاىمو، فيرى أف ي مرئف )قمؽ المعنى(: فميس بإمكاف أي امتحديف صادقيف أوفياء، أما ع
مف معنى، فيكوف ما يكوف عميو، ال ألنو قائـ بذاتو،  دلر" أننا "دائما نجرب الواقع مف خبلؿ ما نضفيو عميوإ"

، إذف إف ىذا المعنى ىو دائما ال ينتيي والتبرير، فمف الطبيعي االفتراض بؿ ألنو شيء موجود، وقابؿ لمتفسير
 .(ٔ)عند حد وال ىو بمكتمؿ، وال ىو في ذات الوقت صحيح تماما"

 ف السطر( ثمة أماكف مأمولة فييا حمـ كبير ولكنو غير)حيف تخرج الكتابة ع وفي قصيدة الشاعر أسامة غالي
وؼ ، فمفردة الخفيو إنو يريد وطنا ال خوؼ، خارج الحمـ اضائع قادر عمى تأسيس مكاف حقيقي وأليؼ كونو

 :(ٕ)الشاعر ، قاؿروب والمصائب والمصاعب، والكوارث، مف الحتتردد دائما في قصائد الشعراء

 فاألرض ضاقت بنا 
 بعيدة...والسماء  

 وأحالمنا تتساقط في أول العمر 
 .................... 

 تحت فيء الغمام
 تمسد ريش الطيور

 وطنإلى  أما حان وقت الرحيل
 خارج الخوف.

إنما يكوناف لمحوادث في الزماف  نتظار محذور، والتوقع و االنتظار"يعرض مف توقع مكروه وا الخوؼف    
تأسيس وطف داخؿ األمؿ كي ال تحؼ بو المخاطر، يخافوف عميو مف كؿ إلى  ، فالشعراء يدعوف(ٖ)المستقبؿ"

"تعمؽ الخوؼ بالحوادث في الزمف المستقبؿ، وتمؾ ػشيء، والخوؼ مف المستقبؿ قد يقع وقد ال يتحقؽ، ف
الحوادث ممكنة، وبما إنيا ىي كذلؾ فبل يمكف أف تكوف ضرورية بأي وجو مف الوجوه، ونفي الضرورة عنيا 

بمعنى أنيا ممتنعة الحدوث، بؿ ىي في منزلة بيف المنزلتيف، فإمكاف وجودىا ال يرجح حدوثيا كما ال ليس 
إلى  مات والمخاطر دائما)فمتى الرحيؿ، والخوؼ متوقع مع األسؼ، ألف الوطف محاصر باألز (ٗ)يرجح عدميا"

الحاضر وقابؿ األياـ،  وطف خارج الخوؼ ..متى؟(، كما أف الخوؼ "وىو الجزع مف األمور المتوقعة في
صيدة ودالالتيا الواضحة بشكؿ ، يبدو ماثبل في معطيات الق(٘)مغبتو" واإلحجاـ عما ُتحذر عاقبتو أو ال تؤمف

                                                           

 ٕٙػػ  ٕ٘سيكولوجيتؾ في الحياة كيؼ تحياىا، ألفرد إدلر، تر : ا. د. عبد العمي الجسماني :  (ٔ)
 ٓٗ - ٜٖحيف تخرج الكتابة عف السطر :  (ٕ)
 ٔٚٔتيذيب األخبلؽ، ابف مسكويو  :  (ٖ)
، وأنظر: شرح كتاب طاليس ػػ طاليس في العبارة، نشر ٓ٘كتاب في المنطؽ العبارة، الفارابي، تح : محمد سميـ سالـ :  (ٗ)

  ، وأنظر: العبارة، إبف سينا، تح: األب قنواتي  ومحمود الخضيريٕٛوتقديـ : وليمـ كوتش اليسوعي، وستانمي مارو اليسوعي :
 ٓٚوفؤاد األىواني  : 

 ٖٖتيذيب األخبلؽ، تأليؼ أبي عثماف عمر بف بحر الجاحظ، قرأه وعمؽ عميو: أبو حذيفة إبراىيـ بف محمد :  (٘)
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، ولغتيا تعويذة تأتي بالسكينة لمشاعر الذي يرى أف الببلد التي ا تكوف القصيدة حمما طاردا لمخوؼمف ىن ،اـع
، إنما ىو انتماء ، فميس الوطف بقعة جغرافيةإلييا، إنما يياجر ىنا واآلفمنيا وفييا ليست متاحة ال ُيخاؼ 

حساس باألماف قبؿ كؿ شيء.  وا 
لتي وفي قصيدة الشاعر ميند صبلح )ىؿ ال تزاؿ سنجار بخير؟(، يطرح الشاعر ثيمة الغزو الداعشي ا    

أو مذىبا أو قبيمة أو حكومة إال ، ودمرت البمداف، ولـ تترؾ طائفة أو دينا انتيكت كؿ شيء، ذبحت اإلنساف
 : (ٔ)الشاعر حاربتيا وقتمت أبناءىا، قاؿو 

 أنا العابر من ضفة الموت،
 مي،مل يشبو أنحو أ

 وىي ال تزال
 تمسح عن وجيي
 خارطة المجازر.

 .................... 
 لم نرد من شحوب الوطن  
 سوى زرقة األحالم، 

ستعماؿ المفظ في غير ما وضع ىو ايضرب عميقا في المجاز، والمجاز "وىنا الشاعر يذكر مكانا غرائبيا     
، لعبلقة بيف المعنييف مع قرينة مانعة مف إرادة المعنى الحقيقي، والعبلقة بيف المعنى الحقيقي والمعنى لوُ 

ىو ضفة ، والمكاف (ٕ)، والقرينة قد تكوف لفظية وقد تكوف حالية"قد تكوف المشابية وقد تكوف غيرىاالمجازي 
بو أمي(، وىذه الجدلية بيف مجازيف يوىماف بالمكانية ) ضفة الموت( )أمؿ يشإلى  (،الموت و)ىو مكاف معاد

، حيث الكابوسي وبيف أفؽ الشاعر الخصب و )أمؿ يشبو أمي(، ليو عرض صراع نفسي عميؽ بيف الواقع
 ييا كؿ آيات األمؿ والقوة .أمؿ عريض يشبو أـ الشاعر التي تتجمى فإلى  تنيار الوقائع المتشائمة

 رؤى مشابية قاؿ : ٖ)مشاعر محمد السويدي في قصيدة ) صراخ األعمدة اآلشورية(ول  
 النير يبدو جارفا

 ومدينتي امرأة تمشط شعرىا وتنام في حضن الجبل
 ىذا الشتاء عمى يدي

 ىذا الوشل
 ىذي الشطوط السابحات بنير دجمة
 . ىذا اليدوء الحر تقطعو رصاصة

                                                           

 ٔٗجدائؿ شنكاؿ :  (ٔ)
 ٔٙ: الببلغة و التطبيؽ، د. ناصر حبلوي وزمبلؤه (ٕ)
 ٜٔالشرقاط بأبعادىا :  (ٖ)
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المكاف ىنا ليس معاديا رغـ ىنا يتشظى الحمـ تحت سمطة االنتظار، وتوقع ما ستدلي بو أخبار الحرب، 
، كؿ ما ىناؾ أف الشاعر قمؽ عمى المكاف، يترقب ما تأتي بو الحرب عمى الببلد وىو يحمـ عمى الرغـ الحرب

، ال تعني توحش المكاف وءمف سمطة الخوؼ، إف القادـ سينيض فيو األمؿ، فمرور رصاصة في قمب اليد
عدو، فالشاعر يتفاءؿ رغـ كؿ شيء ماداـ الحمـ قائما مف خبلؿ الصبر والصمود، قد يأتي األمؿ إلى  وتحولو

 ويسود األماف. 
مكاف واقعي آمف، إلى  بحثا عف تحويؿ )مكاف مؤمؿ( _رغـ الحرب  _ويواصؿ الشاعر السويدي رحمة األمؿ 

 :(ٔ)قاؿ، الوطف: المكاف األكثر ألفة، ذلؾ عف طريؽ الحمـ ؽ ذلؾ ولو كافولف يعجز عف تحقي

 أنا لم أنم
 فتشت في الحمم المصادف،

 وىو يسقط عن يد
 أنا يا أبي،

 لآلن في ىذي المدينة،
 شاعر لم يولد

 منذ ابتمعت فراغ صوتي لم أنم
 ودمي عمى أرض الحضاريين يا موالي فم .

بعض الشعراء ومنيـ شاعرنا مف الغربة والعزلة التي تضغط عمى  وىنا يتشظى الحمـ بسبب ما يعاني    
نفسية الشاعر، فالمدينة  ليست دائما األمؿ المنشود لجميع الشعراء، فمنيـ مف "يفزع مف الشكؿ المدني، وعمى 

انت ، إذ كانت المدينة جزءا مف خيبات الشاعر في الحب والحياة بشكؿ عاـ، وك(ٕ)الندوب التي خمفتيا المدينة"
استجابة الشاعر لممدينة "استجابة مزدوجة ذات وجييف، فيو مف جية قد عبر عف جدب الحياة وعذابات 
اإلنساف، وافتقاده لحريتو في عالـ تيدده الحروب، ومف جية أخرى تمثمت االستجابة في انطباع القصيدة بطابع 

، أي المدينة الفاضمة )يوتوبيا( الحمـ()إلى   وعيو، فقد التجأغط عمى الوألف وعي الشاعر قد ض، (ٖ)العصر"
  . (ٗ)وىي التي "تدؿ عمى األمكنة الممتعة وعف البلموجود أو غير المدرؾ بالحواس"

 :(٘)(، نقرأالى التمميذ "أبي تماـ"وفي قصيدة الشاعر زينؿ الصوفي )    

 خذ من تجارب لفظتي و قصائدي
 فكبيرة في نسجيا أحالمي
...................... 

                                                           

 ٕٓالشرقاط بأبعادىا :  (ٔ)
 ٙ:  المدينة في الشعر العربي المعاصر، د. مختار عمي أبو غالي (ٕ)
 ٕٖتحوالت المدينة في الشعر العراقي الحديث، د. عبد اهلل حبيب التميمي :   (ٖ)
 ٘:  ٕٜٜٔ،(ٕٓػػ  ٜٔب والفكر العالمي، ع )البنية الطوباوية لقصور الحمراء، خوسيو بويرطا، مجمة العر  (ٗ)
 ٖٖ-ٕٖى : األعمإلى  ورقة تسقط (٘)



 

39 

 الكل يبدأ من كتابي دربو
 و مناىم أن يبمغوا أىرامي
 الكل يمزج ليمو بنياره

 ىل يصبحون دقيقة في عامي؟؟
 أنا لست مثل اآلخرين.. فإنني

 االبداع  دون حسام.إلى  أمضي
، ألف الشعور ة  اآلخر/ الوطفمحمصإلى  ى تحويؿ  األنا / الذات،الشاعر عمفي ىذه القصيدة يشتغؿ ف    

إلى  ، حيث حّوؿ ذاتو(ٔ)، و األنا منطقة إلسقاط تمؾ اإلحساساتإنما مستمد مف اإلحساسات البدنيةبالذات 
وطف، تحيط بو التحديات مف كؿ جانب، لكنو يسمو في تصوير مسيرتو اإلنسانية عمى شكؿ ىـر ال يقبؿ 

وكأف واحدة مف ىواياتو الضعؼ أو االنكسار أو اليزيمة ) وطف تشع بو األلفة(، ىذا ىو عراؽ التحديات، 
، وىي مكاف انا مؤمبل ىو )أىرامو( الخاصة بوسحؽ المحف وكأنو األصؿ والناس كميا فروع، فقد وضع لو مك

 ىذه األىراـ و تسمقيا، واألىراـ ىنا كناية عف عمو اليمة ورفعة الشأف.إلى  أليؼ، ودعا الناس متحديا وصوليـ
التحدي بل( لكثير ممف يروف في الحمـ إف ليـ القابمية عمى ىذا وبيذا تبقى ىذه األىراـ )مكانا مؤم    

، وتطرح القصيدة مكانا صعبا يموح الشاعر بو بوجوه اآلخريف عقبة ال يمكف وتسمقو معجزة اليـرإلى  والوصوؿ
 وطف كبير، ويظير ىذا واضحا في :إلى  تجاوزىا، وىو يستمر في تحديو مف خبلؿ تعمقو باآلنوية التي حوليا

سمو اىكذا يستمر الشاعر في تأسيس وطف ، و (، أنسامي، أقبلمي، حبري، ىيامي، سنابميأحرفي وكبلمي)
ومف ىنا فضميا عمى   -بنفسو ووطنو  _االرتقاء إلى  العراؽ عف طريؽ "النفسموجية" حيث "اإلنساف نزوع

متحديا وصوؿ اآلخريف إليو، ، مف ذاتية ) األنا( (ٕ)األخبلؽ، ألنيا تجعؿ الرغبة في الخير أساسا لمعمؿ"
 ليو.إفتو )مكانا مأموال( يصعب الوصوؿ بص

 الزمن:
     
أو السمؾ الذي يربط عناصر يرى فورستر أف الزمف كالخيط حيث ، الزمف ة صريحة معلمشعر عبلق     
ف الكاتب ، فيذكر أف "نصال ال يستطيع الزمف ىو الخيط أو السمؾ الذي تنتظـ بو البنية التعبيرية النصية، وا 

إلى  ، ويقسـ الوقت(ٖ)كتابة نصو مف دوف زمف، ألف التتابع الزمني يتدخؿ في تنظيـ أصغر وحدات الجممة"
ف كانا ينبغي أف نفرؽ بيف معنييف -إجرائيا  -عندما نعرؼ الزمف عاـ ومحدد، ؼ" نى مترابطيف، األوؿ مع وا 

عندما نتحدث عف لحظة زمنية، أو حيف نقوؿ نقطة  ، حيف نقوؿ فترة مف الزمف، والثانيأو الديمومة االستمرار
، تبعثيا في نفسو ما يتأممو في مظاىر الكوف عف أحاسيس باطنية "الشاعر مطالما عبر ، ف(ٗ)في الزمف"

                                                           

 ٔٗينظر: األنا واليو، سيجموند فرويد، تر: محمد عثماف نجاتي  : (ٔ)
 ٕٔالعقؿ الباطف، سبلمة موسى :  (ٕ)
 ٗ٘الزمف في القصة، فورستر، تر: جماؿ عياد جواد : (ٖ)
 ٙٔالزمف بيف العمـ والفمسفة واألدب، إميؿ توفيؽ :  (ٗ)
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األحواؿ التي تتوالى عمى مر األياـ اعؿ بو نفسو مع مؤثرات األحداث و ، وما تتفيا المتغيرةأشكالالطبيعة و و 
أف الشاعر يشارؾ غيره مشاركات وجدانية كمما مر الزمف يشعر بالتبدؿ والتغير في أحواؿ ، كما (ٔ)والميالي"

بو ليندفع تمقائيا لمشدو ، فيشعر بالمآسي البشرية و ييتز ليا قماقب كؿ ما يقع عمييـ ويجمب األلـالناس، وير 
لقصيدة مع الزمف ، وتتناسؽ اؽ متناسبة مع أثر الزمف في النفس، فالشعر نتيجة لعممية خمبالقصيد

 .(ٕ)السايكولوجي ألنيا نتيجة لشحنات عاطفية ووجدانية تحمؿ التراكمات الزمنية
وكذلؾ فالزمف بوصفو نمطا لمكائف المحدود "يجب عميو أف يعني فعبل انتشار الكائف عمى أوقات تنفي     

ؾ فيي تقدـ الفكرة البلمعة الماضي، وخارج حضورىا الخاص، ومع ذلإلى  نفسيا، وتطرد كؿ واحدة منيا نفسيا
أف تصور اإلنساف ويرى الدكتور حساـ األلوسي  ،(ٖ)والموت والحياة" الحضور، وتقترح البلمعنى والمعنىليذا 

عيني، فممزماف صفتو الموضوعية ووجوده الحقيقي،  مف خبلؿ الفكر الميثولوجي " تصور حسي،مزمف ل
 . (ٗ)أو المادي اإلليي األزلي" مف مظاىر الوجود المادي باعتبارهتصور الزماف ال نيائيا إلى  باإلضافة

الواقعي      . الزمف الممتدٔأنواع مف الزمف في القصائد قيد الدرس وعمى النحو اآلتي:  ويمكف مبلحظة ثبلثة    
 زمف القص  .ٖ   . الزمف  النفسي ٕ

 الزمن الممتد الواقعي:أوال : 
العبلقة و ، ، فيي ال تعني ما ىو كائف بؿ ما ىو محتمؿ أف يكوفتأسيسيالواقعية لمخياؿ لكي يعيد تحتاج ا    

شكؿ خاص النعكاس الواقع الموضوعي، ويجب أف األدب عامة ىو  ألف ، الواقعوثيقة بيف األدب / الشعر و 
أف يكوف واقعا فعبل مف خبلؿ إلى  / الشاعر الستيعاب الواقع وعرضو، فيسعى الكاتب يستوعب ىذا الواقع

 ، والزمف ىنا يمثؿ الواقع مف خبلؿ امتداد أحداثو الحقيقية .(٘)الصياغة الفكرية لؤلديب / الشاعر
يانا أو الذي يدخؿ في صميـ حمـ الشاعر أحاقعي، نجد في القصائد قيد الدرس أمثمة عمى الزمف الممتد الو     

 :(ٙ)قصيدتو)تيذيب األلـ(ر في الشاعر عمي محمود خضي ، قاؿيجعمو حقيقة أحيانا أخرى
 ليس من أجمي أن أنيض كل صباح بصوت يتكسر

 وحمم يصدأ.
 ليس من أجمي أن أجول كل يوم األرصفة ذاتيا،
 ضاحكا من كتابة ذكرى، مؤجال غدي برعب يومي،

 متوثب لمنسيان، مخمص لمسيو،
 لعيشأسيو عن مخاذل ا

... 
                                                           

 ٕٛٔ:  نفسو (ٔ)
 ٖٛٔ -ٕٛٔينظر نفسو :  (ٕ)
 ٙالزمف واآلخر، إيمانويؿ ليفانيس، تر : د. منذر عياشي :  (ٖ)
 ٚ:  حساـ اآللوسي، الزماف في الفكر الديني و الفمسفي القديـينظر :  (ٗ)
 ٖٕٔ، تر: د. نايؼ بموز : ينظر : دراسات في الواقعية، جورج لوكاتش (٘)
 ٜٔالحالـ يستيقظ :  (ٙ)
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 عن الخيانات
 عن أطفال يموتون قبل أن يبمغوا الرمق

 وعن شتمة المطاط تموت في الزاوية رغما عني.
يذا نص ممتد عمى مسار الحادثة" النيوض كؿ صباح"، يؤكد وقوعو ىذا الرتؿ مف أفعاؿ المضارعة، ف    

السيو والنسياف، إلى  عمى وعي الشاعر، مف خبلليا يمجأوواضح ىنا أف القصيدة ىي حالة نفسية تضغط 
، مؤلـ بسبب عدـ قدرتو عمى مواجية واقع ألوؿ زواؿ ألف " ا مف النسياف أخطر ىنا والسيو يكبر قبحو كؿ يـو

 ، وىذا ما يدعو الشاعر أخيرا(ٔ)، و الثاني زواليا عنيما معا"ة المدركة بعد بقائيا في الحافظةالصورة عف القو 
فالرتابة التي يعيشيا والبلجدوى التي ، نياالتضحية التي البد م و حممو الكبيرتبدد بلعتراؼ بلأف يضطر إلى 

 تمؾ النتيجة القاسية .إلى  ، وكيؼ ال وكؿ ما يحيط بو يؤديأف يأكؿ الصدأ ىذا الحمـإلى  ؤديتسـ حياتو ت
 :(ٕ)ؿقا

 أنا الذي أريق عمري باحثا عن عين نظيفة وقمب طفل
 عن أجساد من الضوء و مالئكة ممكنين

 جدران بال الفتات ورفقة ال يضعون أقنعة. عن
، فنحف بعالـ بديؿ مف ثـ أممو الكبيرفالحوادث تتبمور في الزمف الواقعي مف خبلؿ اعترافات الشاعر، و     

بحاجة ممحة الى)جدراف ببل الفتات( و)ورفقة ببل أقنعة(، لننتظـ معا في خدمة الوطف الذي بأمس الحاجة لنا، 
 اجة لو.مثمما نحف بأمس الح

(، نقرأ عف حوادث واقعية سيمتد بيا الزمف طويبل، مف خبلؿ ٕـٗٗٔوفي قصيدة الشاعر إيياب شغيدؿ)    
 :(ٖ)الشاعر قاؿ، ضائقة نفسية تعاني منيا العائمة العراقية بصورة عامة

 أيادينا المعطرة في البرك اآلسنة
 لن تخذليا االدعية
 بينما الجيران

 2م22ساللة في 
 األطفال في عمب المعجونيخبئون 

 حين يدىس الضيف حياتيم.
، ويمتد ليشكؿ باصرة مثقوبة لمجتمع حزيف مسافة الساخنة بيف القمؽ و األمؿيتحرؾ الزمف ىنا  في ال    

 بلـ، فالقمؽ يضغط عمى وعي الشاعرتمضي بو األياـ، وىو عمى سوء الحاؿ نفسو، وال مبلذ لو إال في األح
األمؿ، ويحتؿ القمؽ في عمـ النفس  يث الحمـ ىو الحؿ األفضؿ لمحاربة القمؽ وابتكار، حفيموذ بالعقؿ الباطف

، أو تقمؽ بعض األمورالحديث مكانة بارزة، فيو "نوع مف أنواع الخوؼ الذي تعاني منو عندما تفكر في 

                                                           

 ٛٙٗالنوف( : ، جميؿ صميبا ) باب المعجـ الفمسفي (ٔ)
 ٕٓالحالـ يستيقظ :  (ٕ)
 ٖٕ-ٕٕ:   ٕـٗٗٔ (ٖ)
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لتحقيؽ رغبة، وىو "ىو الرجاء  ، بينما األمؿ ىو مف عمـ النفس اإليجابي و(ٔ)بشأنيا مف دوف أف تختبرىا"
"مف المفاىيـ الميمة في عمـ النفس، ويعد مصطمح األمؿ مف  األمؿ أف ويرى بعضيـ ،(ٕ)اليأس مف اليأس"

، (ٖ)المفاىيـ التي يصعب وضع تعريؼ ليا، ويتكوف مف عامميف اإلرادة والسبؿ، ويعرؼ أيضا عمى أنو الرجاء"
ألف حياة بد أف تنتيي بأبعاد ) اليأس( عف محتوى القصيدة، وىذا الصراع أو الجدلية بيف)القمؽ( و)األمؿ(، ال 

 ، قائمة عمى األمؿ المنشود، في أف يبقى العراؽ بأحسف حاؿ.العراقييف رغـ الصعوبات
 :(ٗ)وفي قصيدة الشاعر حساـ  لطيؼ البطاط )بغداد( نقرأ    

 بغداد ساقية األحالم ما فتئت
 تسيل بين جفوني حين تمقاني 

... 
 يا شيرزاد الصبا، رفقا بعاطفتي
 لي قمب طفل ولي أشالء سمطان
 مازال يرسم وجو الشط منتظرا
 شفاه دجمة تروي قمب ظمآن

 فيو من شغف وال يزال عمى ما
 القمب من ود وعرفان . ئيطأط

تمتد ىو حمـ طفولة تجذر مف أياـ الصبا بذاكرة بغداد وحامييا )دجمة(، وىي صورة مف عاطر الذكريات     
مع وعي الشاعر، وتستمر معو ما امتد معو الزمف، فبيف )قمب طفؿ( و)أشبلء سمطاف( تنيض األماني 

الحمـ  و تحفظ في ال وعييا ذكرى مدينة تعيش في القموب إلى  الكبرى، ثـ تعود لترتطـ بواقع أليـ، وأخيرا تمجأ
تتـ خارج دائرة الوعي الفردي، وىو مفيـو اسميا بغداد، فإذا كاف البلوعي "يحيؿ عمى الحياة النفسية التي 

، فإف الحمـ ىو "أىـ معطى يثبت وجود البلوعي، (٘)مركزي في التحميؿ النفسي، إنو موضوعو وأساس ممارستو"
، وآليات تشويو الرقابة ماداـ الحمـ ىو اآلليات الرمزية لمحياة النفسية إيجادإلى  والذي يقود تحميمو وتأويمو

  .(ٙ)عف الرغبات المكبوتة"التعبير المقّنع 
، مف خبلؿ التأكيد عمى استمرارية بلح، يمتد الزمف امتدادا طبيعياوفي قصيدة )قبر( لمشاعر ميند ص    
ستقباؿ( التي ، وذلؾ واضح مف استخداـ ) سيف اال، وذبح األبرياءحديث عف غزو داعش لممدف العراقيةال

                                                           

 ٘، كواـ مكنزي : تر : ىبل أماف الديف : القمؽ ونوبات الذعر (ٔ)
 ٕ٘المعجـ الوجيز، منير البعمبكي :  (ٕ)
جودة/ د. حمدي جراد، مجمة  التنبؤ بالسعادة في ضوء األمؿ والتفاؤؿ لدى عينة مف طمبة جامعة القدس المفتوحة، د. آماؿ (ٖ)

 ٜٖٔ:   ٕٔٔٓ(، تموز ٕ) ٕٗجامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات، ع/ 
  ٕٗ - ٕٕ عزلة بموف البحر : (ٗ)
 ٘البلوعي، دفاتر فمسفية، نصوص مختارة، تر: سميرة شمعاوي ومحمد اليبللي:  (٘)
 ٚنفسو:  (ٙ)
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عراقي ، )فالوجع البفعاليات الحاضر وىمومو ومشاكمو االكتفاء، وعدـ المشيد بالمضي في مستقبؿ األياـ تؤطر
 :(ٔ)الشاعر قاؿ، ممتد حتى بعد انتياء داعش(

 سأخبره بكل شيء

 سأخبره
... 

 سأخبره كيف يمارسون مع عقولنا
 غواية الرعب

... 
 سأخبره عن الصورة
 التي رسموىا لنا

 وىم يمؤلونيا بالكثير من الدماء
 الجماعيةسأخبره عن المقابر 
 واألنفال

 ومجازر) البالك ووترز(
 ومالئكة )سبايكر(

 والصقالوية
 وسبي اآليزيديات

 ووووووووووووووووووو
 سأخبره بكل شيء
 كيف ختنوا أيامنا

  وكيف صمبوا أحالمنا
 وكيف رتقوا قموبنا

 بالوجع
 واأللم

 ...والحزن      

، وىو نوع مف الخوؼ يسمى )رىاب باإلنساف العراقيوادث مفجعة حمت ينا ردة فعؿ شاعر غيور عمى حف    
، وىو مرض نفسي أي أنو خوؼ متواصؿ مف (ٕ)الحرب(، والرىاب ىو اضطراب عقمي ينتج عف الخوؼ المؤلـ

و "أحد اضطرابات القمؽ، مواقؼ أو نشاطات معينة عند حدوثيا أو التفكير بيا، وىناؾ مف يعرؼ الرىاب بأن
يحمؿ صفة التيديد أو الكارثة  جتياد ذي طابعا تد زمنيا لحدث أومأو م كرد فعؿ متأخر ويظير

                                                           

 ٔ٘-ٜٗجدائؿ شنكاؿ :  (ٔ)
 ٕٔٙ، جميؿ صميبا )باب الراء( : الفمسفيينظر المعجـ  (ٕ)
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وبخاصة أف أوؿ شيء فعمو الداعشيوف ىو اغتياؿ أحبلمنا، ومحاربة كؿ ما ىو  ، فأدمت كبده(ٔ)ستثنائية"اال
حرية البلوعي، بدال مف القيود التي وضعيا الغزاة إلى  حد لجأنا فيوإلى  جميؿ في الحياة، فاضطرب وعينا

لـ يعد لنا مف سبيؿ إال األحبلـ، إذ  فتوجو الخطاب النصي هلل سبحانو وتعالى عمى سبيؿ التمني، عمى الوعي،
، مف ز الحياة التي توفر فرصة لتحقيقواأليدي تمكنوا منو حيف خمخموا ركائالذي ال تطالو وحتى ىذا األمر 

 .أجؿ ىذا كانت القصيدة أفقا مختمؼ لميرب مف ذاؾ الوضع التعسفي
 

 الزمن  النفسي )الزمن الداخمي(:ثانيا: 
حزف واالنتظار و يقصر في ذاتي داخمي، مرتبط بالحالة النفسية لمشخص، فيطوؿ في الزمف نفسي الزمف ال    

زمف  ، فيو(ٕ)زمف اجتماعي خارجي كالميؿ، والنيار، والساعة، والدقيقة، والسنة، والشيرفيو ليس ب ،السعادة
، تبعا الختبلؼ األشخاص، وفي ة الخارجية، إذ يسير بخطى مختمفةالموضوعي ال تحكمو معايير الزمف خاص

زمف مثيرا، فينا يبدأ الزمف الواقع في مناسبات مختمفة لدى الشخص الواحد، حيث يكوف التعارض "بيف نمطي ال
إلى  سيره بشكؿ ممحوظ فريد، وحتى إنو يتوقؼ، ويأتي ىذا التعديؿ في البنية الزمنية لينضاؼ ئيبط

، والزمف النفسي يتعمؽ بتصرؼ أشخاص (ٖ)االضطراب البيولوجي الكامف مف جية ثانية، والنتيجة جمود وكبت"
لذيف يمشي معيـ الزمف، كطرؽ إدراكو الحسي، فيناؾ ا يحمؿ المكاف والزماف معونحبيـ أو ال نحبيـ، حيث "

 .(ٗ)والذيف نحب معيـ الزمف، والذيف يعدو معيـ الزمف، والذيف يقؼ معيـ ساكنا"
وال يقاس الزمف النفسي بزمف الساعة، بؿ يقاس بالحالة الشعورية والمحظة النفسية، إذ "إنو زمف نسبي     

فبل توجد لحظة فييا ، (٘)بمعايير ثابتة"داخمي يقدر بقيـ متغيرة باستمرار، بعكس الزمف الخارجي الذي يقاس 
بمعنى الكممة، ألنو في ثنائيتو، يحمؿ ما تحمؿ ثنائية الحياة  ألخرى "فالزمف النفسي زمف إنسانيتساوي ا

والموت، التفاؤؿ واألمؿ، أو التشاؤـ واليأس، ومف ثـ فالزمف النفسي يمثؿ حركة الوجود اإلنساني في تغيره، و 
و انكساره، مف خبلؿ تعامؿ اإلنساف مع أخيو اإلنساف ومع الطبيعة، والوجود، وحركة  صيرورتو، في انتصاره

، لنشوى، إنو يطوؿ في الصبر واالنتظار والقمؽ، ويقصر في السعادة واخبلصة الزمف النفسيو  ،(ٙ)األشياء"
 (ٚ) :ففي قصيدة الشاعر عمي محمود خضير)مشقة أف تعرؼ( نقرأ ،ولذة الحياة

 البارحة
 حينما خرجت من جسدي سالما. رأيتك تركضين برداء أسود ودمعة 

                                                           

 ٙٛالنفسية والعقمية والسموكية، محمد حسف غانـ :  االضطرابات (ٔ)
، وأنظر: غائب طعمة فرماف روائيا، د. فاطمة عيسى  ٖٛسيكموجية الزمف، د. عمي شاكر الفتبلوي : إلى  ينظر: مدخؿ (ٕ)

 ٙٙجبرا: ، وأنظر: ينابيع الرؤيا، جبرا ابراىيـ ٖٗٔجاسـ : 
 ٘ٔٔجدلية الزمف، غاستوف باشبلر، تر : خميؿ أحمد الخميؿ  :  (ٖ)
 ٖٛٔالزمف، أ. أ مندالو، تر: بكر عباس : (ٗ)
 ٖٚٔالزمف، أ. أ مندالو، تر: بكر عباس :(٘)
 ٜٖالزمف في الشعر العراقي المعاصر ػػ مرحمة الرواد، د. سبلـ كاظـ األوسي :  (ٙ)
 ٙٔالحالـ يستيقظ : (ٚ)
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 تنبح. وكان الميل وقتيا عمى اتم سواده والريح خمف أخيرة.
 البارحة عند اكتمال األسى. عمى حافة جرح نبيل يبدأ. كنت تيدرين 
 الميل دمعة بعد دمعة. تبالغين ستر أن تك حين األنين خاتم في اصبع

 . مبتورة 
... 

 ة بعد ساعةساع                         
 أنفقت سواد الميل ساىمة كغصن ينسحق بمسامير واصدة. 

عمى اجتياز محنة نفسية صارعيا الشاعر وتغمب عمييا، لكف  ،تدؿ عبارة )خرجت مف جسدي سالما(    
وىنا تكوف عبلقة  الذات   اآلخر( ىي حيث نراىا)برداء أسود ودمعة أخيرة(،)إلى  األنا(المحنة تستمر مف )

رفة الذات أوال، فالذات ىي النفس، ويطمؽ عمى باطف الشيء و حقيقتو، ويراد بو حقيقة ، مف خبلؿ معباآلخر
، ماء  الديني أو الفكري أو العرؽ، و اآلخر ىو "المختمؼ في الجنس أو االنت(ٔ)، ويطمؽ عمى الماىيةالشيء

، مف (ٕ)باآلخر، إذ أف عزلة " األنا" عنو تجعميا ذات بعد واحد" لقاء" مف دوف  األناوىكذا ال تتضح  ىوية "
شيء ثقيبل بطيئا، الشاعر، فيبدو كؿ  عمىوىنا ينضغط الزمف النفسي  ،الناحية الثقافية واالقتصادية و التقنية

دة وممؿ في نفسية الشاعر، الزمف الداخمي ىنا واقع تحت ضغط مأساة تعاني منيا القصيدة، حيث ؤ يتحرؾ بت
 لنياية مؤلمة.ااألسى والميؿ والدمع واإلصبع المبتور يشكؿ 

وفي قصيدة )فظمت المرآة باردة (، يتغير الوقت تحت طائؿ االنتظار، وما االنتظار سوى نوع مف القمؽ 
 :(ٖ)الشاعر قاؿ، فيو بطيئا الذي يمر الزمف النفسي

 كالجمر ىو الغروب ىنا
 وقفت في منتصف الطريق

... 
 طويل ىو الميل

 مع صورتك المبممة بفضتي
 ىا قد خانتني عيناي مرة ثانية

 فظمت المرأة باردة
 لن أطيل شكواي وأنت غائبة
 فربما اقتنصت عيناك اآلن

 . حمما أزرق و نمت  

                                                           

 ٜٚ٘، جميؿ صميبا )باب الذاؿ( : ينظر المعجـ الفمسفي (ٔ)
 ٚٔإشكالية األنا واالخر، د. ماجدة حمود :  (ٕ)
 ٖٛالحالـ يستيقظ: (ٖ)
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ذ ينتيي االنتظار ب     أزرؽ( فداللة عمى المعنى السمبي لبلنتظار، أي أف االنتظار لـ يعد مجديا وىو ) حمـ ػوا 
إلى  حاؿ الصبر التي قد تجتاز الحمـ ، توافقا معي يجعؿ الوقت يطوؿ ويثقؿ ويتباطأنوع مف الزمف النفسي، الذ

 واقع مشرؽ جديد.
 :(ٔ)وفي قصيدة حساـ لطيؼ البطاط )نخمة الشعر( نقرأ

 ألحالم تحممنييا نخمة الشعر و ا
 بساط عمر يواري سوءة الزمن
 حتى بأحالمي الثكمى يراودني

 طيف يمر عمى ) العشار( و)الوطني(
 إني ألخجل أن أقسو عمى وطن
 وفيو مممكة أقسو فتعشقني .

فيذا المقطع تكريس لحالة نفسية ضيقة متشائمة، فالشاعر مطارد ومحارب ومحاصر حتى في أحبلمو،     
ثقيؿ ال يمر بسيولة، بسبب ما يعانيو الشاعر مف جدلية ) القسوة/ العشؽ(، فالقصيدة شاىدة عمى فالزمف فيو 

يا، استقبمتو ىي بالعشؽ ىذه المعاناة، حيث كمما حاوؿ شاعرنا الفرار مف رحاب) المدينة/ البصرة ( وقسا عمي
ة أو كرىيا، ىو شيء معروؼ ، فبل يقوى عمى مفارقتيا، وجدؿ المشاعر المتناقضة في حب المدينواألحضاف

، ويعبر عف اري يصب الشاعر فيو رؤاه الشعريةلدى الشعراء، يقوؿ د. عبد اهلل حبيب "المدينة إطار حض
، بيف الواقع االمدينة المأزومة دوم ، ولذلؾ تتداخؿ الرؤى في كينونةلحياة، وعالميا المتغير باستمرارموقفو مف ا

، فالشاعر ىنا يعاني مف زمف (ٕ)مدينة ذا قيمة فنية في المنظور الشعري"، ليصبح توظيؼ الو المثاؿ المنشود
( احتضنتو بكؿ جماليا وطيبتيا وعشقيا، فمـ يجد سبيبل يامو، وجعمو قاسيا، لكف )البصرةأثكؿ أحبلمو، وأثقؿ أ

 إال مبادلتيا العشؽ لمخروج مف أزمة الحزف الكبير. 
وفي قصيدة الشاعر أسامة غالي )ال شيء( حزف وقمؽ أكبر مف أف يكوف ىمًا شخصيا، المسألة مسألة     

وطف بأكممو، وقد ضاقت األرض عمى الناس، لكف األمؿ فاؽ عمى الحزف والقمؽ، فمرة يضيؽ الزمف ويثقؿ 
ثر مما نعيش فيو، ونحف نا، فالوطف يعيش فينا أكر و ويتسارع، حينما نزرع األمؿ في صدويتباطأ، وأخرى يتسع 

نا و ءوما األمؿ إاّل أصالتنا و انتما ،في ضمائرنا، فيو األمؿ الكبير اليو، وىو ال يرحؿ ماكثإحؿ ثـ نعود نر 
و عممية إبداع  مستمرة، ، بؿ ىي ديناميكية داخمية ية مغمقة أو ثابتة أو إرثا جامداىويتنا، و"اليوية ليست عمم

غذييا التنوعات القائمة بصورة واعية ومقصودة، وتقبؿ اإلسيامات اآلتية مف الخارج، بموارده التراثية، ت لممجتمع
 : (ٗ)أسامة قاؿ،  (ٖ)باستيعابيا وتحويميا عند االقتضاء"

 يا صاحبي

                                                           

 ٖٛعزلة بموف البحر :  (ٔ)
 ٔٗٔ، د. عبد اهلل حبيب: المدينة في الشعر العراقي الحديثتحوالت  (ٕ)
 ٜٖٚاليوية الثقافية العربية  في ظؿ ثورة االتصاؿ واإلعبلـ الجديد، فؤادة البكري : (ٖ)
 ٜٖحيف تخرج الكتابة عف السطر:  (ٗ)
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 لم نعد قادرين عمى الحزن
 فاألرض ضاقت بنا
 والسماء بعيدة..

 وأحالمنا تتساقط في أول العمر
 مثل دموع اليتامى

 وطنإلى  الرحيل أما حان وقت
 خارج األرض؟
 فبل ىوية لنا إال الوطف، فيو يعيش فينا أكثر مما نعيش فيو.

  :(ٔ) مقطع قاؿ فيو مشاعر محمد السويدي في قصيدتو) صراخ األعمدة اآلشورية(ول
 سجادة البيت العتيق

 وجدتيا تبكي عمى أىل المحمة
 أياميمإلى  كميم ذىبوا
 قمق الفصول السابقة ورأيتيا تغفو عمى

 لم تخمط األيام باألحباب
 وارتأت األخيرة أن تعيش مع الغياب.

العيش مع الغياب ىو نوع مف أنواع الموت، تصاحبو ىواجس مخيفة ووساوس غريبة، والوساوس وىي "عبارة ف
ه داخمي عف ىواجس نفسية تأتي عمى شكؿ أفكار، وأوىاـ، وميوؿ، ورغبات، أو اندفاع مصحوب بمشاعر إكرا

، تدخؿ اإلنساف في حسابات (ٕ)جارؼ، وأساس ذلؾ ىيجاف داخمي حاد، يتجسد عمى ىيئة سموؾ غير متزف"
االنييار، لذلؾ فالزمف النفسي ىنا يمر ببطء شديد، واألياـ يموؾ إلى  لشؾ، وفي النياية قد تصؿ األمورالقمؽ وا

أحداث كثيرة مؤلمة أف تدخؿ قائمة بعضيا بعضا تحت طائؿ الصبر أو البلجدوى، فتضطر مف خبلؿ 
الغياب، وكؿ إنساف لو وجود وحضور، الوجود ىو بقاؤه عمى قيد الحياة، والحضور ىو فاعميتو في المجتمع 

نوف، لكف يبقى الحمـ وحش يفترس األنفس ويثير الجإلى  اإلنساني، وفي ىذا القمؽ الكبير يتحوؿ الزمف النفسي
 االنتظار، حيث تعود الحياة كما كانت وأجمؿ.األمؿ( بعد الصبر و الكبير ىو )

 
ختاما ليذا المبحث أقوؿ إف الحمـ الذي تجمى في قصيدة الشباب كاف مسكونا بيـ الوطف الذي يتجاذب المغة 
بيف بعديف زماني ومكاني، أغمب أحبلميـ ىي أحبلـ في وطف ومف أجؿ وطف، فيو المكاف األثير لدييـ وبو 

  ه تمر األزمنة . ومنو تنشأ األمكنة وعبر 
  

                                                           

 ٕٔالشرقاط  بأبعادىا:  (ٔ)
 ٜالوسواس واليواجس النفسية، الدكتور عمي القائمي  : (ٕ)
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 املبحج انثاني

 انبعاث األساطري

 وحهى انبطونت 
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 المبحث الثاني
 انبعاث األساطير وحمم البطولة

 :انبعاث األساطير
فعاليـ و قصة خيالية ذات أصؿ شعبي تمثؿ فييا قوى الطبيعة بأشخاص يكوف أل "تعرؼ األسطورة بأنيا     

واألسطورة عند العرب ىي ، (ٔ)أو ىي حديث خرافي يفسر معطيات الواقع الفعمي" ،مغامراتيـ معاف رمزية
مجموعة مف القصص والحكايات التي توارثيا األبناء عف آبائيـ جيبًل بعد جيٍؿ فيي غير معروفة المصدر "أي 

و سيد الموقؼ تمتزج الخوارؽ مع الوقائع في األسطورة ويكوف الخياؿ ى -إّف مؤلفيا غالًبا ما يكوف مجيوالً 
فييا، فيشترؾ فييا العديد مف األبطاؿ مف أمثاؿ اآللية وأنصاؼ اآللية واألبطاؿ األقوياء والحيوانات الناطقة 

 .(ٕ)وغير ذلؾ"
ف كانت في بداية نشأتيا تشكؿ      وقد انبعثت األساطير مف جراء رد فعؿ طبيعي عف أسئمة غير طبيعية، وا 

ات القديمة، ونقوؿ أسئمة )غير طبيعية( ألف األسطورة ما زالت قائمة في حاجة حقيقية لمشعوب و المجتمع
مجتمعنا المعاصر في بعض مناطؽ العالـ المنعزلة، في وقت غزا فيو اإلنساف الفضاء وابتكر أعظـ العموـ 
والصناعات، وتوضحت األدياف والمعتقدات، ولـ تعد ىناؾ حاجة لمجتمع يعيش عمى األساطير، سوى تمؾ 

تعيش في مناطؽ منعزلة عف البشر والمدنيات الكبرى، لكف "بالرغـ مف أف اإلنساف يظف نفسو قد تحرر  التي
الكواكب، ومغالبة الفضاء إلى  غروره، ينسى أف محاوالتو الوصوؿاليوـ مف ىذه األساطير، إال أنو في خضـ 

ف كانت اليوـ تبمغ ذروة عالية مف ذرى  ليست سوى محاوالت أخرى متطورة لمعرفة أسرار الكوف، وىي وا 
ؿ الحضارية التي المراحإلى  ؤل ذىف اإلنساف القديـ، بالقياسيم إال أنيا ال تختمؼ بشيء عما كاف الحضارة

 . (ٖ)يعيش فييا ويترعرع في أحضانيا" كاف
الطينية  وتطمؽ كممة األساطير أيضا عمى "التراث الرمزي الذي انتقؿ عبر القروف الطويمة بواسطة الموحات     

والرقـ وما تركتو الحضارات السابقة عمى جدراف معابدىا ورموزىا الدينية والمدنية، وقد تـ إزالة الغبار ودراسة 
المنطقة بحثًا وتنقيبا إلى  ىذه األساطير وفؾ رموزىا عف طريؽ البعثات االستكشافية األثرية الغربية التي وفدت

مات التاريخية لتكويف صورة متكاممة عف مجتمع اإلنساف في تمؾ عف تاريخ ىذه المنطقة وتجميع قطع المعمو 
 .(ٗ)األزمنة السحيقة"

تتشكؿ األسطورة مف جدلية تنافر تقع بيف عالـ الطبيعة التي يعيش فييا اإلنساف بقدراتو و عالـ مغيب فيو     
ظيور قوى عظمى خارقة إلى  اجةاإلنساف وىو عالـ فوؽ الطبيعة، ونتيجة اصطداـ ىذيف العالميف، برزت الح

إلى  لتَّاليلتقود ىذيف العالميف، فقامت ظاىرة اآللية مف الجنسيف إناثا وذكورا لقيادة ىذه الشعوب، مّما أدى با
 ذلؾ.إلى  البحر وما ةليآالمطر و  ةليآالحب و  ةليآج عنيا تمؾ المظاىر، فكاف عندىـ نتتعدُّد اآللية التي 

                                                           

   ٜٚ/ٔ، جميؿ صميبا :المعجـ الفمسفي (ٔ)
 ٕ٘األسطورة توثيؽ حضاري، تأليؼ : جمعية التجديد الثقافية : (ٕ)
 ٙأساطير مف الشرؽ، سميماف مظير :  (ٖ)
 ٚٛ٘موسوعة األساطير العالمية، حنا عبود :  (ٗ)
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ىي مجموعة خرافات وأقاصيص عف  -في الفيـ الكبلسيكي -األساطير ويرى الدكتور سيد القمنى أف     
وعادة ما نجد في األساطير   :األبطاؿ في غابر الزماف، بحسب تخيبلت وثقافة العصر الذي صيغت فيو فيقوؿ

تطمعنا عمى فمسفة اإلنساف في الوجود، وعمى محاوالتو  وتصوُّرات ومواقؼ مشاعر إنسانية جياشة أو أحاسيس،
الفكرية األولى، والتي تتضمف خبلصة تجاربو وماضيو.. وعميو فنحف نرى األسطورة تسجيبًل لموعي اإلنساني 

 . (ٔ)والبلوعي في آف واحد
نا المجازفة بالقوؿ وترتبط األسطورة بعمـ النفس، ومنو تنطمؽ األساطير ومنو تنطمؽ الحقائؽ أيضا،  فيمكن    

ف اشتممت عمى أحبلـ وانفعاالت وتصوُّرات وأخيمة، فإنيا اشتممت أيًضا عمى حقائؽ يمكف أف  أف األسطورة وا 
 و ،ر و واقعة في مراحمو االبتدائيةاألسطورة السجؿ األمثؿ لمفك تعد إذ ،نكشؼ بوضوح إذا عرفنا كيؼ نفسرىات
، (ٕ)المنشأ والتاريخ -بؿ وأحياًنا -، فيي مجيولة األصؿ والمؤلؼ رةاألسطو   يمكف ألحد أف يدَّعى حؽ تأليؼال

ويرى بعضيـ أف األسطورة تختمؼ عف الخرافة، حيث "إف األسطورة ىي معالجة شعرية خيالية لمادة تاريخية، 
 ، فاألسطورة تظير في نص أدبي جذاب، وغالًبا في أبيات شعرية، وقد(ٖ)بينما ال ترتبط الخرافة بالتاريخ"

 -واالس ستيفف  و يرىيسة، بتدويف معظـ أساطير عصره في اإللياذة و األود ىوميروس" الشاعر اليوناني" قاـ
فاألسطورة تعبر عف نفسيا  الشعرإلى  مؾ الخاصية التي ُتعزى"أف لؤلسطورة ت –كما نقميا د. كاـر محمود 

، وأيًضا تنزع األسطورة نحو التمثيؿ والتشخيص و التجسيـ "فالوسيمة (ٗ)بالمبالغة تارة، واإلعجاز تارة أخرى"
 .(٘)تمثيؿ الحسي، ومف ىنا تتخذ اآللية في ضوء األساطير مظيًرا إنسانًيا"المتاحة أماـ األسطورة ىي وسيمة ال

إف أىـ األسئمة التي واجيت المجتمعات القديمة ىي فكرة الخمؽ أو قصة تكويف الحياة، ولعدـ قدرة تمؾ     
الت "كانت وال ز  فقد ،(ٙ)المجتمعات عمى اإلجابة نشأت "أسطورة الخمؽ كأىـ وأخطر أسطورة في ذلؾ الزمف"

يعية  ، منذ ذلؾ الرجؿ البدائي الذي أوجدىا لتجيب عف تساؤالتو إزاء الظواىر الطبمحؿ اىتماـ كبير منذ نشأتيا
الرجؿ المعاصر الذي ال يزاؿ يرى فييا إلى  ، وصوالوالميتافيزيقية المحيطة بو، لتكوف المتنفس الوحيد لو

اىا مف كونيا اعر"، عبر تمؾ االنزياحات والتعديبلت ناقبل إيالمتنفس لكف مف وجية نظره كمبدع "أديب /ش
إلى  وحيف يعود شاعر ما ،(ٚ)اعتبارىا المعادؿ الموضوعي لمعاناتو إزاء واقعو"إلى  ،مجرد قصة خمؽ مقدسة

، ولربما يأتي توظيفيا يتحققاف بالشكؿ المناسب مف دونياف ال ألنيا تختصر ىدفا ومعنى ساميياألسطورة فذاؾ 
إذ تكوف بديبل ، عيدا عف واقعية الحياة المتيالكةقبؿ الشعراء رغبة منيـ في االندماج بأجوائيا المتخيمة ب مف

األسطورة تمتمؾ حقيقة ذات سمو خاص، وقد يرتفع ىذا ف را لمدىشة والمذة عمى حد سواء،جماليا مميزا ومثي
ف كاف ىذا السمو غير مدرؾ وال يمكف اإلعبلف عنو فيو "ضرب مف الشعر  السمو بحقيقتو عف الشعر، وا 

                                                           

 ٕٙ-ٕ٘ : د. سيد محمد القمني ،األسطورة والتراثينظر  (ٔ)
 ٕٙ: نفسوينظر المصدر  (ٕ)
 ٕ٘:  كماؿ صميبي، خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيؿ (ٖ)
 ٛٔ- ٚٔ : د. كاـر محمود عزيز أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرؽ األدنى القديـ، (ٗ)
 ٕٓ: نفسوالمصدر  (٘)
 ٘ٔ، د. نبيمة إبراىيـ : أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي (ٙ)
 ٜ، ىجيرة لعور )بنت عمار( : الغفراف في ضوء النقد األسطوري (ٚ)

https://st-takla.org/encyclopedia/characters/historians-authors/homer.html
https://st-takla.org/encyclopedia/characters/historians-authors/homer.html
https://st-takla.org/encyclopedia/characters/historians-authors/homer.html
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، ضرب مف التعميؿ العقمي يسمو عمى التعميؿ بأنو ينبغي إحداث الحقيقة يسمو عمى الشعر بإعبلنو حقيقة ما
 .(ٔ)"التي يعمف عنيا

، واستجبلبا ألجوائيا األثيرة اعر تقمصا لوقائعيا المتخيمةىكذا يكوف التعاطي مع األسطورة مف لدف الش    
الحكاية األسطورية ىي "سرد يحكي قصص أبطاؿ وحوادث تعتمد ، فبأجواء القصيدة لبث الحياة فييا ودمجيا

، ذلؾ التجسيـ (ٕ)عمى  قصص غير واقعية، يتـ فييا تيويؿ األحداث وتجسيـ أدوار األبطاؿ بصورة خيالية"
مف عقيدة الخياؿ ويعوالف  ينبعافأي األسطورة والحمـ _ في النياية _ ، كونيما مع ما يفعمو الحمـيتبلءـ 
وف خارقة لحدود المعتاد ج نفسو بطبل مف خبلؿ لغتو التي يحرص عمى أف تك، إذ يرغب الشاعر أف يتوّ عمييا
مف فيحصؿ بلوعي لكي يييم، وىذا ما يفعمو الحمـ حيف يطمؽ العناف لر، وىكذا ىي بطوالت األسطورةوالمجت

المادة الحقيقية التي يجب الرجوع إلييا لمعرفة وفيـ الجانب الخفي  "سطورة ىي فاأل فيو ما ال يحصؿ في غيره،
 .(ٖ)، تماما مثمما يعتبر الحمـ أسطورة الفرد"ي التفكير الحالـ لشعب مف الشعوبنيا ىا  ، و مف حياة المجتمع

امتبلؾ زمف زمنية "أي غير مرتبطة بزمف حقيقي" لكنيا ليا القدرة عمى  األساطير في الغالب حوادث الف إ    
فإف ، وقوع ىذه األساطير مجيوؿ ضارب في القدـأف زمف مف فعمى الرغـ ، مثمث )ماض/ حاضر/ مستقبؿ(

، نذ زمف بعيدوقائع يزعـ أنيا حدثت مإلى  "تشير دائما يي، فبزمف مطمؽ غير محدودلو القدرة عمى التمظير 
، والشؾ أف األبطاؿ في كؿ (ٗ)والمستقبؿ" ، فيو يفسر الحاضر والماضيكف النمط الذي تصفو يكوف ببل زمفل

ا بطولة تبدوا حمما أثير كؿ زمف ومكاف، ىـ مجموعة مف البشر التي تتمتع بمصادر القوة والشجاعة، ولكف ال
ف لـ يكونوا يتمتعوا بالصفات الحقيقية لؤلبطاؿ، لذلؾ تكوف )البطولة( مطمبا نفسيا قبؿ كؿ شيء،  لمكثيريف، وا 

يحمـ الصغير والكبير بالبطولة معا وعمى حد سواء، فالصغير إذ  ،ةتميز وسمو ورفعطمب مف لما في ىذا الم
يا كؿ ليإلبطولة حياة سامية خاصة ال يرقى يقمد الكبار في تفوقيـ الذي يراه قدوة ورمزا، والكبار يروف في ا

مف  سبب وجود العالـالتفسير الذي يقدمو المجتمع ألبنائو الشباب عف وىنا تبدو أىمية األسطورة في  ،فنساإ
الناس مظاىر  التي يعّدىا ،مركب مف القصصيي ، ف، والصور المجازية التعميمية لطبيعة اإلنسافخبلليا

لدوافع وتطاؿ كؿ القدرات ظاىرة حضارية كونية تنشأ في جمع مف ايي ، فةلممعنى الداخمي لعالـ الحياة البشري
 .(٘)وحدة الشعور وتعبير ليا بناء قائـ بذاتو ووظيفة ،شكؿ مستقؿ مف الروح البشرية، أو أنيا العقمية
مجموعة التي ىي الشخصيات األسطورية بيذا األفؽ الفني والمعرفي المييمف عمى أجواء األسطورة  تبدو      

مف أكثر العناصر فاعميًة في بناء " غير متجانسة مف األبطاؿ واآللية واألعداء والعشاؽ والمجانيف وغير ذلؾ،
وتتأتى أىميتيا المتزايدة مف قدرتيا   ،(ٙ)رة، لكونيا العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده العناصر الشكمية"األسطو 

عمى الكشؼ عف الصبلت العديدة بيف مبلمحيا الفردية والمسائؿ الموضوعية العامة، بمعنى  -مبدعيا -
                                                           

 ٜٔ، ىجيرة لعور )بنت عمار(: النقد األسطوريالغفراف في ضوء  (ٔ)
 ٓٔنياد خياطة:  تر: ، إلياد مرسيا  ،وانظر: مظاىر األسطورة  ٜٕٙ محمد عاطؼ غيث: ،( قاموس عمـ االجتماعٕ)
 ٜٔ: ٜ٘ٛٔ(، ٖٜٔالرمز واألسطورة، د. أحمد أبو زيد، مجمة عالـ الفكر الكويت )ص. ب  (ٖ)
 ٙ، تر : د. شاكر عبد الحميد : ليفي شتراوسورة و المعنى، كمود األسط (ٗ)
 ٜٔ -ٛٔ، تر: صبار سعدوف السعدوف : األسطورة و األدب، وليـ رايترينظر:  (٘)
 ٕ، حميد عبد الوىاب البدراني : ئيالشخصية اإلشكالية في خطاب أحبلـ مستغانمي الروا (ٙ)



 

53 

مشكمتيا انعكاسًا لمشكمة تمّكنيا مف خمؽ فضاء وأصٍؿ بيف الذاتي والموضوعي، أو الخاص والعاـ، فتبدو 
إلى  يشير -مف الوجية النفسية -شبو إجماع ىناؾ وعمى الرغـ مف اختبلؼ تعريفات الشخصية، فإف  ،إنسانية

لشخصيات فا، (ٔ)داخمية والبيئية لمفرد"الحالة الإلى  أف الشخصية ىي "بناٌء فَرِضّي، بمعنى أنيا تجريد يشير
األسطورية عالـ عجيب وغريب تفتقت عنو العقوؿ في رسـ أبطاؿ وعشاؽ وآلية وفرساف ومحاربيف ال عبلقة لو 

 في الواقع في أغمب األحياف.
يمخصاف ويكثفاف أحداثا  " فػتافيزيقي، باتجاه الخارؽ والميكبلىما ينطمؽ  يرتبط الحمـ باألسطورة، حيث إذاً     

فػ"الحمـ مممكة وىمية ال  ،(ٕ)كثيرة، وعوالـ خارقة تثير في داخمنا حوافز تفسيرية لشدة تحسسيا وتحسسنا بيا"
تطاليا أنظمة أو قوانيف أو دساتير، فضاء سرمدي مغمؼ باإلدىاش والغرائب، يقترب مف الواقع تحت مؤثرات 

ير ذلؾ، مما يجعؿ الصمة متواشجة في بعض األحياف بيف الواقع وضغوط نفسانية واجتماعية وعقائدية وغ
ف كانت ليست إال وىمًا لذيذًا، يحمو تفسيره عمى أساس تعالقو  واقع في الغالبإلى  ترجمة الحمـ والخياؿ، وا 

: "إف قاؿ يونغ  أىمية الحمـ واألسطورة في حياة اإلنساف وعف، (ٖ)مصيريا مع حوادث حالية أو مستقبمية"
، بؿ عمى اؾ ال يظير عمى شكؿ تفكير عقبلني، وىنألية واقعة يتكشؼ لنا في األحبلـالجانب البلشعوري 

شكؿ صورة رمزية ولمحقيقة والتاريخ فإف دراسة األحبلـ ىي التي مكنت عمماء النفس مف تقصي الجانب 
     . (ٗ)البلشعوري مف األحداث النفسية الظاىرة في ساحة الوعي"

ي نص أدبي يرغب صاحبو في عميو إغناء ال يتنازؿ عنو أ تعالؽ بيف النص والنصوص السابقةف الإ    
 إذ ، تيب لمنص الحياة بيف النص والنصوص األخرى حقؽتنوعية العبلقة التي تفإف ، وبتعبير آخر ديمومتو

النص تمتقي عدة في ف، حوارا، رباطا، اتحادا، تفاعبل بيف نصيف أو عدة نصوص، "يمثؿ التناص تبادال
تتصارع، يبطؿ أحدىما مفعوؿ اآلخر/تتساكف، تمتحـ، تتعانؽ، إذ ينجح في استيعابو لمنصوص  ،نصوص

 ينشأ عف رصؼ كممات فالنص أي نص "ال ،(٘)األخرى وتدميرىا في ذات الوقت، إنو إثبات ونفي وتركيب"
زج فيو كتابات متعددة وتتعارض مف غير إنما ىو فضاء متعدد األبعاد تتما ،تولد معنى وحيدا، معنى الىوتيا

، وقد (ٙ)"ات تنحدر مف منابع متعددةأف يكوف فييا ما ىو أكثر أصالة مف غيره، النص نسيج مف االقتباس
والفمسفة وعمـ النفس  أريخ والتراث واألسطورة والخرافةيتعالؽ النص مع عدد كبير مف المرجعيات كالديف والت

مشاعر عمي محمود خضير)جوائز الخذالف(، ثمة تعالؽ صريح مع تقاليد ل قصيدةفي ف ،واألحبلـ وغير ذلؾ
 :(ٚ)الشاعر قاؿ، ورة قديمة يجب التخمص منيادينية يراىا الشاعر قد أصبحت بالية وكأنيا أسط

                                                           

 ٖٔ:  قاسـ حسيف اإلنساف مف ىو ؟ (ٔ)
مجمة العمـو  جامعة بابؿ، ،بلـ في األسطورة، سالـ شدىاف غبف، كمية التربية لمعمـو اإلنسانيةالمعالجات السينمائية لؤلح (ٕ)

 ٜٕٔاإلنسانية :
 (مخطوطكماؿ عبد الرحمف ) بحث  شعرية الحمـ في شعر عمي جعفر العبلؽ، (ٖ)
 ٕٓ، كارؿ غ يونغ، تر : عبد الكريـ ناصيؼ : ساف ورموزهاإلن (ٗ)
 ٜٕ:عمر اوغاف  لذة النص او مغامرة الكتابة عند بارت، (٘)
 ٜ٘درس السيمولوجيا، روالف بارت، تر: ع. بف عبد العالي، تقديـ: عبد الفتاح كميطو :  (ٙ)
 ٕٛالحالـ يستيقظ :  (ٚ)
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 من أجل مزارات مضرجة بالندى
 يشعمون قاماتيم.

 كأحضان تشتيي الفجيعة
 كسنابل تراودىا شيوة االحتراق

 في جوفنا عفن غربة موكمة بمداورة أباطيمنا الشاىقة وىييتناسل 
 تموح بأيامنا كمدين دنيء

 يخضر  بدروبنا وجع األمنيات ......                   
، إذ تستمر لـ تعد تثير فيو غير سخطو، مدنسة أكذوبة أو أسطورةإلى  بنظر الشاعر القداسةينا تتحوؿ ف    

وليست ىي غير أباطيؿ شاىقة أخذت مف إيماننا الكثير ، ىقوافؿ الضحايا عمى أبواب الوطف بعنوانات شت
ات فيزداد الخراب وتنوب التراجيديا محؿ المسرّ مي يتصاعد الحس الدراوىنا  محرقة عظيمة،إلى  فأحالت أبناءنا

 كونيامف الجدية والشيامة بمزيد  تعمؽ الحس الدرامي لتراجيديا ىنافا لطالما تأجمت فأصبح ماؤىا غورا، التي
 لكف ىذا الحس إنما تحقؽ في نفي ،(ٔ)ثير الخوؼ والشفقةيبما  سةوي عمى شخص عظيـ يمر بظروؼ تعتنط

تتنامى )تراجيديًّا( باتجاه ىنا الصورة و  ،، فاألساطير التي تقتؿ أبناءىا ال حاجة لمشاعر بيااألسطورة ونبذىا
 :(ٕ)، يقوؿ الشاعرأواًل وقبؿ كؿ شيءورة مأساوية صتشكيؿ 

 و جاحدة مسراتيم مؤجمة
 حدائقيم خربة وماؤىا حامض

 طفاليم مطفأة كميل أخيرأعيون 
 كل ليمة

 يعوون في صدري
 كعاصفة نسيت أن تيدأ

 صرعى عمى باب األساطير
... 

 ألحالميم
 جوائز الخذالن . 

لذا تتمحور عنو بنية متجانسة  ،ترابط أجزاؤه وعناصره في كؿ موحد، ت" بناء فني متماسؾألف القصيدة و     
، تتحرؾ قصيدة خضير األحبلـإلى  األسطورةإلى  التراجيديا ، فمف(ٖ)في نظاـ أشمؿ يتحكـ في ىذا البناء"

 حاممة نعش تقاليد تسقط عمى رؤوسنا كؿ يوـ، وال نكؼ عف ممارستيا أبدا.

                                                           

 ٜ٘ينظر فف الشعر، أرسطو:  (ٔ)
 ٖٓالحالـ يستيقظ :  (ٕ)
رسالة ماجستير، زينب جاسـ محمد العرداوي، كمية اآلداب،  ،ٜٜٜٔػػ  ٜٜٓٔالبنية الدرامية في الشعر العراقي الحديث  (ٖ)

 ٘: ٕٔٓٓجامعة القادسية،
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عر ميدي النييري، تنيض القصيدة أوال عمى جدلية الحمـ ) أحبلمي وفي قصيدة ) أتخيؿ ظبًل( لمشا    
الطيبات/ أحبلمي اآلثمة(، وىي حاجة نفسانية تقع تحت طائميا القصيدة، ليموذ الشاعر بعد ذلؾ بثنائية ) 
الحمـ / األسطورة(، فالنص يتحرؾ جيئة وذىابا في المسافة المائزة  بيف الحمـ و األسطورة، وال يقوى عمى 

 :(ٔ)قاؿفضاء الواقع ، إلى  غادرتيمام

 أقمب أحالمي الطيبات
 و أحالمي اآلثمات

 ، وأبسطيا كبساط المجاز عمى األرض
 تخرج أسماؤك الوقحات بأبيى ثياب البالغة

 أنحت ظال لحائط بيت قديم،
 وأجمس فيو، وأنيض .

مع األشياء وصراع   بطولينفسيو متشابكة، ففييا صراع  ىذه صورة حممية ال تخمو مف مواقؼ و تضادات    
لخاصة في ابتكار )يوتيبياُه( اإلى  ي خاص، يضطر الشاعر مف خبللياتشتغؿ عمى ضغط نفسإذ ، مع الذات

فضاءات التفرد واإلبداع، ألف "الشعر الدرامي يحتؿ مكانة ميمة ومتميزة إلى  مما يسمو بالقصيدة عالـ المجاز،
الشعرية األخرى، إنو أكمؿ أنواع الشعر أو إنو شعر الشعر، يجمع بيف العالميف الظاىر  بيف األجناس

إلى  تقؿ القصيدة، ثـ تن(ٕ)والباطف، فيمثؿ التأريخ والطبيعة و النفس، وال يزدىر إال في أرقى الشعوب حضارة"
 :(ٖ) ، قاؿبجعمو صورة سماوية مثالية عميامراتب إلى  يتـ رفع األنسافحيث  األسطورة

 ألست أصابعيا انصيرت بمزاج اإللو؟
 يقول: بمى .

ة نفسانية لمزج ثبلثية التناقض مرأة ببل عنواف( لمشاعر حساـ لطيؼ البطاط، ثمة محاولوفي قصيدة ) ا    
 :(ٗ)الواقع/ األسطورة / الحمـ()

 عمى رصيف متخم باألساطير
 تنتظر..

 فوق شعرىا المستعار
 تولد الفصول!

 تجمع من بقايا الرمل كحمتيا
... 

 تبعثر أحالميا في وجوه القادمين

                                                           

 ٖٜأنا ما أغني :  (ٔ)
 ٜٛ:  ٜٜٚٔ(، بغداد، ٕٔؤٔبيمينسكي واألجناس األدبية، حياة شرارة، مجمة الثقافة، العدداف ) (ٕ)
 ٖٜأغني : أنا ما  (ٖ)
 ٛٛ – ٙٛعزلة بموة البحر :  (ٗ)



 

56 

 وعمى عويل ) أم البروم(
 تغفو..!
... 

 في ليالي الشتاء البعيدة بعد المقاء
 صدرىا..إلى  تضمو

 تمنحو ليال بال كوابيس
 تحدثو عن أبيو الخرافي
 القادم من وراء الضباب
 يحمل بين يديو حمما .

الحمـ، إلى  بتشكيؿ فضاء مكاني أسطوري، تنطمؽ منو أسطورة امرأة، تنتقؿ مف األسطورةتبدأ القصيدة     
ليا  فالحكاية عف امرأة، (ٔ)ؼ"الحمـ واألسطورة يمخصاف ويكثفاف أحداثا كثيرة، وعوالـ خارقة تثير بداخمنا حوافز"

 ،العدـ عمى رصيؼ األساطيرمف تيا حيث تنبثؽ صور ، متباينةالقدرة عمى الحضور في آف واحد في فضاءات 
زاؿ في طي لتنتقؿ في أزمنة الشاعر المتباينة قادمة مف ماض سحيؽ تممؤه الحكايات الخارقة عف تاريخ ما

منيما يحتوي عمى تمؾ اإليحاءات التي  كبلأف  يجمع بيف األساطير واألحبلـفالذي  األحبلـ غير المتحققة،
لكف  ،(ٕ)غريبا عف الواقع المدرؾ مف خبلؿ حدوثو في عالـ اليقظةتستبطف داخميا نوعا مف المنطؽ الذي يبدو 

وعمى لمواقع العجيب ) ؿ تؤسس ذلؾ كموالقصيدة ال تكتفي بتنصيب األحبلـ شواىد عمى حكاية المرأة الرمز، ب
" تغفو/تزاحميا عيوف الشناشيؿ(عويؿ " أـ البر  عالؽ أربعة فضاءات غير متجانسة حاوؿ الشاعر أف ي ، فقدـو

 األسطورة/ الحمـ/الواقع/ الخرافة( ونجح في ذلؾ.)
وفي النص الشعري )موت مؤوؿ( لمشاعر جبرائيؿ السامر، قصة وطف مبتور، اغتالت نصفو مكائد الزمف،     
 : (ٖ)، قاؿالفقد والتشتت واآلالـ االقصيدة تتحرؾ في مشيد تراجيدي فبدأت

 يا انت والموطن الجريح
 كالكما

 تمسيح تأخر الخطوا
 كالكما بمسم الحضور
 وجرح في غياب
 . أدمن الشجو

 
 :(ٔ)و يستمر قائبل

                                                           

 ٕ٘ٔكمية التربية لمعمـو اإلنسانية :  اإلنسانية، سالـ شدىاف غبف، مجمة العمـو المعالجات السينمائية لؤلحبلـ في األسطورة، (ٔ)
 ٙٗٗ:  وزمبلئوحساـ الديف جماؿ بدر تر:  أحبلـ الخميقة وتعبيرىا في الثقافة اإلسبلمية، آنا ماري شيمؿ، ينظر : (ٕ)
 ٕٕأحبلـ نصؼ وطف :  (ٖ)
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 كمكامش؟!
 ا يا أصدقاء بالدي؟ى

 ىب لنا عشبة فال جدوى
 من البالد التي تساومنا 

 الذي  عمى الخمود
 دما يروى

... 
 عودي...

 نبي قد ضل مقصده
 فاىديو حضنا وموطنا مأوى.

، أوال:)الموطف بوضوح مف خبلؿ مجموعة مف خيبات األمؿ رامي بيذه القصيدةيظير الصراع الدإذ     
دة صراع الوطف إلعامنيا يبدأ  ،إنيا ممحمة حزف ونكبات متتالية ،تأخر/ جرح في غياب.. الخ( الجريح/ مسيح

 ، تعالقا مع شخصية، وذلؾ مرورا بمجموعة مف الصراعات والتحدياتىويتو المشرقة و وجوده األصيؿ
، فبرغـ النكبات ما زاؿ يمظير الوطف قدراتو في تحدي المحف ، إذالخمود الباحثة عفمش األسطورية كمكا

ف نابضة مؤثرة فتنبعث في أبناء الوطف الذيف لف يتنازلوا عف حمميـ في ببلد الشاعر يتوسؿ األسطورة أف تكو 
 آمنة مطمئنة . 

امش( و)بمد اسمو العراؽ(، ف )جمجوفي قصيدة)جمجامش( لمشاعر فرقاف كاظـ ثمة مقارنة عجيبة بي    
، فجمجامش يبحث عف ) الخمود( وال يحصؿ عميو، و (ٕ)"األسطورة كالحمـ تبني بناءىا بشأف واقعة أو حدث"فػ

تأريخ العراؽ ُمزيف بالصراع، مدجج باألحبلـ، مبتيج ذلؾ بأف ، العراؽ يبحث عف األماف وال يحصؿ عميو
) الحمـ( أو) األسطورة( نتسوؿ منيا ُفتات قوت يومنا، إلى  ربناباألساطير، وكمما ساطنا الواقع بأوجاعو، ى

 :(ٖ)قاؿ ، إال لتبدأ مف جديد ىويتنا الحزف، تأريخنا وأيامنا تراجيديا مستمرة ال تيدأ وال تنتيي

 شيء من الحزن الجنوب
 مسمة عن شاعر

 يمشي عمى ماء القصيدة معمنا
 ال شأن لمحمم المسور

 ال ترتبيا إناث الحقل بالمواعيد
 في غزل القصائد

 ال شيء يوحي لمفتى

                                                                                                                                                                                              

 ٕ٘ -ٕٗ: أحبلـ نصؼ وطف(ٔ)
 ٕٙٔالمعالجات السينمائية لؤلحبلـ في األسطورة، سالـ شدىاف غبف، مجمة العمـو اإلنسانية، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية :  (ٕ)
 ٛٗ-ٚٗمدونة نبي أعزؿ: (ٖ)
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 إال سؤاالت الوجود
 مازال بي جمجامش

 .القمق المفتش عن خمود
، ال تكتفي بما ىو متاح فحممو كبير ولربما مع كمكامش، متعاظما في أنا ضاربة في القدـ فالشاعر ىنا يندمج

ر نرجسي يولد االرتياح ، وما ذاؾ سوى شعو عالقا في ذاكرة الزمف قصيدة شعر، مثمما ىو سؤاؿ كمكامش يظؿ
يو باألصؿ ف -ممثبًل باألساطير االجتماعية  ومبلحـ أبطاليا   -المثؿ األعمى الثَّقافي مف معيف  الذي يأتي

 لثَّقافيَّة بالذَّات.واحد مف القوى الَّتي توازف وتعوض عف عداء الحضارة داخؿ الجماعة ا
يكبر ويتطور ويتعالؽ مع ) )حمـ( ػوفي قصيدة)ما أقولو لمنحات( لمشاعر أنمار مرداف تبدأ الفاتحة النصية ب    

لواقع  بديبلبوصفو الظيور إلى  ثـ يعود مرة أخرى بيد أنو ديني معدؿ بمسحة أسطورية،، ؼقصة يوس :الديني
 :(ٔ)قاؿ، )الواقع /الحمـ/ األسطورة(زاوجة ممزؽ وىش، وذلؾ مف خبلؿ م

 كانت األوراق رؤيا
 رؤيا وغيما

 وحديقة ممموءة بإنارة األفيون
 فيا صاحبي

 أين سنابمك السبع
... 

 فالرأس المقطوف
 يعزف درسا تأكمو اآللية

... 
 تيرب  ميتا عني

 تحفر أي شيء بعنف
 حتى أحالمي
 المعنى لك

 وأنت تقطع جسدي بمخالب الخمود
 ضياعالخمود 
... 

 اترك اآلن
 كرتك بين ىذه الخطوط

 محطة أحالمك.

                                                           

 ٕٗ-ٛٔما أقولو لمنحات:  (ٔ)
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إلى  خر(، صراع تشتد فيو الحاجةتشتغؿ ىذه القصيدة عمى نوع مف الصراع الخفي بيف ) األنا( و) اآل    
في حيف آخر، ؼ"الحمـ واألسطورة يتحداف معا ويتجاوزاف  األسطورة لى استحضارا  ، و حينا استدعاء الحمـ
أنصاؼ  أو حتى اقع عف إيجاد حموؿ لسؤاؿ المحنة، حيث يعجز الو (ٔ)نتاج البلشعور المدرب"الواقع، ألنيما 

لعتبة العنوانية ) رأس منذ ا يبدأ الحزفعيؿ الحسيني، ففي قصيدة) فكرة في رأس مقطوع( لمشاعر إسما، حموؿال
وىذه  ( قد تكوف ىنا إشارة لواقعة كرببلء ومقتؿ اإلماـ الحسيف عميو السبلـ، العراؽ ببل فرات)وقولو  ،مقطوع(

 :(ٕ)قاؿ، أولى خيوط المأساة

 سأرحل
 من الصفاتيثما تجد المرايا وجوه الياربين ر 

 كفى بين القبور
 قضيت عمري

 أزيح الميتين عمى رفاتي
... 

 تركت اهلل يجيمو عراق
 تقمبو المذاىب في الصالة

... 
 العراق بال فرات وفي دمي

 تعممني الحروب
 أنا الصغير الذي كسر الرصاص مكعباتي

 صغيرا
 ييدم البارود بيتي

 فاركض خمف ظل الطائرات
... 
 ألني

 عزيز معاركي
 ومسيح ذاتي

 تخاصمني البالد فاشتيييا
 كجرح الراحمين بقمب آت.

الدخوؿ في معترؾ حقيقي مع مجاميع المحف التي إلى  تسعى القصيدة الشابة بصورة عامة  في العراؽ    
تحدث الخمخمة النفسية لئلنساف في الغالب أنواعا مف االنتفاضات عمى وقائع تدور في إذ يتصدى ليا العراؽ، 

                                                           

 ٕٙٔالمعالجات السينمائية لؤلحبلـ في األسطورة، سالـ شدىاف غبف )مصدر سابؽ(:   (ٔ)
 ٘ٗ - ٖٗفكرة في راس مقطوع :  (ٕ)
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تنتفض القصيدة تحت شعار ) الشعراء مشرعو العصر(، فتشتبؾ في رؤاىا مرة مع )الحمـ( الذي ففمؾ الخطأ، 
التي تغنييا بكنز مف  (و تتعالؽ مع )األسطورة مية في عوالـ الخياؿ والميتافيزيؽ،يحقؽ ليا فيوضات تأم

التأويبلت والمعاني والتفسيرات الثرة، ثـ تدور في عوالـ اؿ )تراجيديا( التي تشكؿ البنية األساسية في تشكيؿ 
ما تحت عواصؼ المحف ، إال أنيا تُنيؾ دائمصاؼ )البطولة(إلى  اليأس لموصوؿالقصيدة، ورغـ أنيا تقارع 

التي تضرب العراؽ ضربة بعد أخرى، وىذا قدر الشعر في ببلدنا، أف يبتكر أوجاعو وأحبلمو وصراعاتو 
فضاء إلى  مف غياىب األلـوأساطيره ماداـ األمر منوطا بالغيب، فيؿ ثمة بارقة أمؿ تخرج القصيدة العراقية 

 مازاؿ الشعر العراقي ينتظر اإلجابة!. األمؿ
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 املبحج انثانج
 انفتاح انذاكزة 
 وأحالو انطفونت
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 المبحث الثالث
 انفتاح الذاكرة وأحالم الطفولة

 ىي ، و (ٔ)باألحداث العابرة وعمى إحضارىا لممرء عند االقتضاء""قوة عقمية قادرة عمى االحتفاظ  الذاكرة ىي    
 ،(ٕ)واالحتفاظ بيا لغايات االستعماؿ المستقبمي"تـ مف خبلليا اكتساب المعمومات، يالعمميات العقمية التي أيضا 

، فميا القدرة عمى اختزاف وقائع الماضي، واالحتفاظ بيا كما ىي دوف المساس بتفاصيميا وحيثياتيا ذاكرةولم
ويطمؽ لفظ  ،الماضية "القدرة عمى إحياء حالة شعورية مضت وانقضت، مع العمـ والتحقؽ إنيا جزء مف حياتنا

مخ سميـ لو القدرة إلى  ، وتحتاج الذاكرة(ٖ)قوة التي تدرؾ بقاء ماضي الكائف الحي في حاضره"الذاكرة عمى ال
جاع واالمكانية عمى االحتفاظ بالحوادث التي وقعت قريبا أو حديثا، ألف الذاكرة ىي "عممية ذىنية لتخزيف واستر 

مف األنظمة يمعب كؿ منيا دورا  ، وىي مجموعةاء المخ، وىي تجري في كؿ أنحالمعمومات والتجارب والخبرات
 . (ٗ)مختمفا في خمؽ الذكريات وتخزينيا و استرجاعيا"

ف الذاكرة في بعض أعماليا ليست إال جياز تسجيؿ أو كومبيوتر ضخـ، يحتفظ بسيؿ مف المعمومات إ     
وظائؼ "إحدى الوالذكريات التي تمر بو عمى مدى سنوات ميما كاف بعدىا أو قربيا مف الحاضر، فالذاكرة ىي 

وىي تشبو  ،(٘)بذكريات الفرد، وما مر بو مف تجارب، وما تعممو مف معمومات" العقمية المختصة باالحتفاظ
أجيزة استقباؿ، وأجيزة حفظ، وأجيزة استرداد المعمومات عند الحاجة وكذلؾ "ىي   ، فييادائرة إلكترونية  كبيرة

ف وتجييز أو معالجة المعمومات المستدخمة أو المشتقة، نشاط عقمي معرفي يعكس القدرة عمى ترميز وتخزي
قدرة متبلزمة وغير مستقمة أو قابمة لبلستقبلؿ عف الوظائؼ العقمية أو النشاط العقمي كواسترجاعيا، وىي 

وأيضا ىي عممية عقمية معرفية عميا، تتضمف العمميات المرتبطة فيما بينيا وىي: التشفير،  ،(ٙ)والتعمـ" يالمعرف
كنز و  سجؿ أياموو  ، فالذاكرة ىي تاريخ اإلنساف(ٚ)التخزيف، أو االحتفاظ، االسترداد، أو التعرؼ أو االستدعاء

مثؿ اإلنساف تكبر وتتوسع،  وىي ،سيرة ذاتية مخزونة في العقؿ الباطف ةثر مف المعمومات تحكي قصت
 الذاكرة.، ثـ تموت، وما ) الزىايمر( إال موت (ٛ)"تمرض وتشيخ وتصيبيا العمؿ"

    
 

                                                           

 ٚٔٔالمعجـ األدبي ، جبور عبد نور: (ٔ)
 ٕٓعمـ النفس المعرفي، د. رافع النصير، د. عماد عبد الرحيـ  الزغموؿ :  (ٕ)
 ٘ٛ٘المعجـ الفمسفي، جميؿ صميبا: (ٖ)
 ٚٔ/ ٔتقنيات الذاكرة ، سوزاف رمضاف الشوا :  (ٗ)
 ٕٗٓمعجـ عمـ النفس والتحميؿ النفسي، فرج عبد القادر طو وآخروف : (٘)
  ٜٖٙصعوبات التعمـ، فتحي مصطفى : (ٙ)
 ٚٗٔعمـ النفس الفسيولوجي، محمد بني يونس : ينظر: (ٚ)
 ٔٓٔعبد السبلـ  :  مقدمة قصيرة جداػػ الذاكرة، جوناثاف كيو فوستر، تر : مروة (ٛ)
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 ، أو "ذاكرة طويمة األجؿحيث تتـ المعالجة المعرفية لممعمومات لمدة قصيرة ذاكرة قصيرة األجؿوقد تكوف  
، فانفتاح الذاكرة ىو استخراج سيؿ مف المعمومات المخزونة، تختمؼ (ٔ)حيث تختزف المعمومات لوقت الحاجة

"بموح الشمع الذي تنطبع عميو االنطباعات أو  ، فيي أشبوآخرإلى  ، ومف شخصأخرىإلى  دقتيا مف نفس
و بطيور في قفص أو كتب في مكتبة، و الذاكرة  تشبّ  ،"ُتشّفر" ثـ تخزف بعد ذلؾ كي نسترجعيا في وقت الحؽ

، بعبارة أخرى ؛ رة "ىي عممية انتقائية و تأويمية، كما أف الذاك(ٕ)فييا صعوبة استرجاع المعمومات بعد تخزينيا"
، أف الذاكرة ال النفس اءعمم ، وىذا اعتراؼ مف(ٖ)ة بقدرة أكبر مف مجرد التخزيف السمبي لممعمومات"تتسـ الذاكر 

" تخزف" و"تشفر" وتعيد أو  يي، فال تستطيع مضاىاة الحاسوب في إعادة المعمومات أو استرجاعيا بدقة كاممة
زيف معمومة معينة بنفس تسترجع وفؽ مجموعة عوامؿ تتعمؽ بالشخص نفسو، فبل يمكف لمجموعة أشخاص تخ

 الدقة، ثـ استرجاعيا بالدقة نفسيا.
في الحياة إال باألسماء عمى األسماء واألرقاـ، حيث ال يتـ شيء ذاكرة ال تعتمد في انفتاحيا إال كما إف ال    

لذاكرة بطبيعة الحاؿ ويوصؼ الذي ىو ضد ا استرجاع المعمومة يرتبط بفاعمية النسياف، وعدـ الدقة في واألرقاـ
ة مع بقائيا في زواؿ الصورة عف المدرك عمى أف السيو، البسيط بعد العمـ قسـ مف السيو والجيؿبأنو 

، عبارات مختمفة لكف يقرب أف تكوف معانييا لغفمة والذىوؿ والنسياففا، زواليا عنيما معاً  نسياف، والالحافظة
فمة عف معمـو في غير حالة النسياف "ىو الغف، (ٗ)يستحيؿ اجتماعيا معوبمعنى أنيا  متحدة  وكميا مضادة لمعمـ

 . (٘)، فبل ينافي الوجوب أي نفس الوجوب و ال وجوب األداء"حالة الّسنة
، وىو قسماف: لنفس مف الصور والميارات الحركية"الفقداف المؤقت أو النيائي لما حفظتو اىو إف النسياف      

، ونسياف غير طبيعي كما في قائي أو العجز عف التذكر اإلراديطور التمنسياف طبيعي كما في فقداف الخ
و يرى  ،والغفمة، وبذلؾ فإف النسياف يبتعد عف المعرفة والعمـ ويذىب باتجاه الجيؿ والسيو (ٙ)أمراض الذاكرة"

، (ٚ)سب سابقا مف ذكريات وميارات حركية"أحدىـ أف النسياف "فقداف طبيعي مؤقت أو نيائي لبعض ما أكتُ 
عند  -المعاناة إلى  في التمييز بيف الحاجة –نيتشة  بحسب -وبيذا فإنو يعيد االعتبار لو بوصفو "قوة"

، ونجربو ونمتصو في ة الذي تقدمو المنظومات القيمّية، فيو دينامية ىضـ لما نعيشوومبرر المعانا -اإلنساف
بوصفو قوة  النسياف ضرورة ال بد مف تحقيقيا، وبذلؾ يكوف مية جديرة بأف تفسح مكانا لمجديد، دينانادواخم

، مما يحقؽ التجاور ضمف أخبلقيات التواصؿ ة التأريخ المستجمب بقوة الذاكرة، وسطو محررة مف قيود الماضي

                                                           

بناء القدرات الدماغية، آرثر ونتر، روث  و انظر: ، ٖٗٔ-ٖٖٔينظر عمـ النفس المعرفي ، د. عدناف يوسؼ العتـو :  (ٔ)
، وأنظر: عمـ النفس  ٔٙنظر: أساسيات في عمـ النفس التربوي، أفناف نظير دروزة :او ،   ٜٛكماؿ قطماوي : ر:ونتر، ت

 ٖٖٗ: وعماد عبد الرحيـالمعرفي، رافع النصير 
 ٔٔتر: مروة عبد السبلـ : الذاكرة، جوناثاف كيو فوستر، -ا مقدمة قصيرة جد (ٕ)
 ٔٔ:  نفسو (ٖ)
، العبلمة محمد عمي التيانويموسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف ينظر :  (ٗ)  ٜ٘ٙٔ/ ٕ، تح: د. عمي دحروج : والعمـو
 ٕٕٓصديؽ المنشاوي ، باب النوف : ، الجرجاني ، تح : محمد معجـ التعريفات (٘)
 ٛٙٗ/ ٕ:  جميؿ صميبا المعجـ الفمسفي، د. (ٙ)
  ٘ٗٙ ، مراد وىبة :المعجـ الفمسفي (ٚ)
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لنسياف ىنا ليس بمعنى ، وبذلؾ يكوف اوغيرىا، والتسامح ات النسياف مثؿ: االعتراؼ والصفحالمتمثمة باستراتيجي
نممحو الماضي  . (ٔ)ا يجعؿ مف أحداث الماضي خزينا ثقافيا ويفسح المجاؿ لحموؿ ثقافة التعايش، وا 

: ويعبر عنو أيضا باالستدعاء، االسترداد،  االسترجاعذاكرة عمى الزمف الحاضر عف طريؽ وتنفتح ال    
لممعمومات التي اختزنت في الذاكرة، ويتوقؼ استرجاع  إمكانية استعادة الفردإلى  تشير" التعرؼ، وكميا

لماعات" أو إ" ،وعمى مستوى عبلقة ىذه اآلثار المعمومات عمى مدى قوة آثار الذاكرة الموجودة في الذاكرة،
لذلؾ تعتبر مشكمة استرجاع المعمومات مف الذاكرة طويمة المدى أىـ مشكمة يتناوليا ىذا و  . دالالت االسترجاعب

 . (ٖ)أمرا نفسيا فحسب ولكف أمر بيولوجي أيضا" تإف وظيفة التذكر ليس ، وعميو فػػ"(ٕ)النظاـ"

وليست األمور بيذه السيولة، أي خزف المعمومات ثـ إعادة استرجاعيا وقت الحاجة، فكما ينبغي ذكر قدرة     
اف لكي ال يعاود حياتو الماضية لحرية اإلنس ة، ضرور ، يجب أف نذكر قدرتيا عمى النسياف الذاكرة عمى الحفظ

وىكذا ُتصارع الذاكرة النسياف لبلحتفاظ  بمعمومات كاممة، تنفتح بيا متى تشاء عمى الزمف الحالي  ،(ٗ)كما ىي
عف طريؽ الذكريات واالسترجاع وسبؿ أخرى، بحيث يؤدي وجود ىذه المعمومات فائدة تساعد النفس البشرية 

 عمى إعادة تنظيميا وبناء معموماتيا مف جديد.
 بناء الذاكرة:

عمى عكس أقراص الفيديو الرقمية أو التسجيؿ المرئي، بؿ ىي وقع  كرة نسخة حقيقية مف العالـ،ليست الذا    
وىي مزيج مف مؤثرات العالـ وأفكار المرء الخاصة  آراء العالـ عمى الفرد، فيي "األكثر تأثيرا عمى الفرد،

، (٘)ب سابقة مختمفة أيضا"توقعاتو، ويعتمد ىذا عمى أفكار ماضوية شخصية مختمفة، وحاالت مزاجية وتجار و 
، وأكثر مف ويوجب إدخاؿ "الذاكرة الجماعية" و يغاير "بوؿ ريكور" التقميد الفمسفي، فيبتعد عف الذاكرة الفردية

، حيث السؤاؿ القصدي يمثؿ الترابط بيف الفعؿ و سؤاؿ "القصدية" دوف "األناوية"ذلؾ يرى ضرورة الذىاب نح
 فاعؿ جماعي أمر صعب فيإلى  ذاتية جعمت مف التنبو نشأت مع مرور الزمف راديكالية ومف ثـ ،(ٙ)والغاية
، لذي صاحب والدة العموـ اإلنسانية، امـ االجتماع، وحتى الدخوؿ المفاجئ لعمراحؿ متأخرةإلى  مة الذاكرةئمس

 . (ٚ)االستذكارالذي يعد مبلـز لعممية  حيث حمؿ معو مفيوما جديدا ىو مفيـو الوعي الجماعي
 ، ألفاعات ىي التي تحدد ذاكرة األفراد، فالجمالذاكرة إال أنيا تتحدد بالجماعةورغـ إف الفرد ىو صاحب 

ف كانت الشخصية منيا مجموعات ، إال أنيا تنشأ عف طريؽ االتصاؿ والتفاعؿ ضمف الالذكريات وا 
ردية يصيبيا الضعؼ بعكس كوف الذاكرة الف ،(ٛ)الجماعة ىي الفاعؿ الحقيقي لمذاكرة د، وبيذا تعاالجتماعية

                                                           

 ٕ٘-ٜٗ، د. رنا فرماف الربيعي :يات النسياف في الرواية العراقيةأفعاؿ التذكر و استراتيج :ينظر (ٔ)
 ٕٜٔعمـ النفس المعرفي المعاصر، محمد أنور الشرقاوي: (ٕ)
 ٛٗٔسيكموجية العقؿ البشري، الشيخ كامؿ محمد عويضة، مراجعة: د. محمد رجب البيومي : (ٖ)
 ٜٔ -ٛٔ، د. أحمد فؤاد األىواني : النسياف :ينظر (ٗ)
 ٚٔالذاكرة، جوناثاف كيو فوستر، تر: مروة عبد السبلـ، مراجعة: إيماف عبد الغني نجـ: (٘)
 ٖٔ، النسياف، بوؿ ريكور:الذاكرة، التأريخ :ينظر (ٙ)
 ٕٜٔو  ٖ٘ٔينظر نفسو : (ٚ)
 ٗٙ-ٖٙ، ياف أسمف :ليوية في الحضارات الكبرى األولى، الكتابة والذكرى واينظر الذاكرة الحضارية (ٛ)
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عة التي تحفظ في ذاكرتيا ذكرى ، وأكد ىذا ريكور بقولو "حيف ال نعود نحف نشكؿ جزءًا مف المجمو الجماعية
 .(ٔ)، فإف ذاكرتنا الخاصة بنا تذبؿ بسبب عدـ وجود دعائـ خارجية"ما

موريس يتجمى "في كوف الذاكرة الجماعية خاصة ثمة فرؽ بيف الذاكرة الجماعية والذاكرة الجمعية عند و     
مختمؼ الجماعات المكونة  ، أما الذاكرة الجمعية فيي ذاكرة مشتركة بيفجماعة واحدة معينة داخؿ مجتمع ماب

معية ىي ذاكرة الذاكرات ، وبيذا تكوف الذاكرة الج(ٕ)، أو بعبارة أخرى ىي مجموعة كؿ ىذه الذكريات"لممجتمع
ف وظالجماعية  .(ٖ)ىي تأسيس ىوية المجتمع بأكممو وضماف سيرورتيا –بحسب موريس  -يفتيا ، وا 

لماضي بوصفو مرجعية وعمقا ثقافيا وحضاريا، وليست دعوة إف حرية ممارسة التذكر ىي االتصاؿ با    
ىي عية أىمية و وتمثمو في زمف الحاضر المغاير، وعميو فإف ىناؾ ما يوازي الذاكرة الجمالبلرتياف بالماضي، 

، ألف عبلقة التأريخ متجذرة مع الذات اإلنسانية الباحثة عف الذاكرة الجماعية، فيي ال تنفصؿ الذاكرة التأريخية
لمجماعة بوصفيا "التصورات الجماعية التي تشترؾ بيا  "ىذه العبلقة "الذاكرة التأريخية لتنتج ،(ٗ)عف نفسيا

عيا السياسي الذي يدرؾ عمى أنو شكؿ ىويتيا ووضمجموعة بشرية معينة بصدد أحداث وقعت في الماضي 
ذاكرة تأريخية  ليشكبلبيذا فإف الذاكرة والتأريخ يتعاضداف  ،(٘)واالقتصادي المعاصريف" والثقافي واالجتماعي

 وبالخصوص الثقافية منيا. صعدية ىذه الجماعة عمى مختمؼ ال، وبالتالي تحديد ىو لجماعة ما
فإف ما تخزنو مف  مى العالـ وما حولو،تعرفو عبمراحؿ التي تبدأ عند اإلنساف ال ف الطفولة ىي أولىوأل    

، فالخمس سنوات األولى مييمنا عمى الوعي اإلنساني برمتوذاكرة و رغـ ضياع أغمبو بالنسياف إال إنو يبقى 
و ، فإف كاف يعاني فييا مف محف أبحسب عمـ النفس شخصيتو وكثيرا مف تصوراتومف عمر الطفؿ تحدد 

الطفولة بصورىا  ، وستظؿ مبلمح حقبةةلبتافإنو لف يتمكف مف نسيانيا  ،كؿ أسرية أو شيد حروبا أو إخفاقامشا
 ، عالقة في ذىنو و مؤسسة لترجماتو الحقا.الجميمة وعكسيا

عالـ أحبلـ األطفاؿ، وتفسير ىذه األحبلـ، وذلؾ لتعقيد معرفة األحبلـ و إلى  مف الصعب الدخوؿبيد أنو     
حبلـ األطفاؿ بظيور مشاىد بخاصة في الطفولة، لكف ىذا ال يعني استحالة معرفتيا وتفسيرىا، حيث "تتصؼ أ

مشاىد  اؿالنوـ ويفقدوف اتصاليـ مع الواقع، ومعظـ أحبلـ األطف، وتبدأ أحبلميـ عندما يغطوف في وأحداث
لخاص رغباتيـ يعيشوف عالميـ او  األطفاؿ في أحبلميـ و أمنياتيـ، ف(ٙ)، وفي بعض األحياف سمعية"بصرية

، تمؾ األمنيات التي ما تمبث أف عالقا فييا مع مرور سنوات العمر ، ويظؿالذي يحجز مكانا في الذاكرة
 .تستدعييا الذاكرة حيف ال تتحقؽ فتبقى أمبل مييمنا في وعيو

                                                           

 ٜٔٔ، بوؿ ريكور:اكرة، التأريخ، النسيافذال (ٔ)
 ٕٙٓٓ/ٕٔ/٘، ٘٘ٚٔاكرة الجمعية عند موريس ىاليواكس، زىير سوكاح، موقع الحوار المتمدف، عمفيـو الذ (ٕ)
 .ينظر نفسو (ٖ)
 ٖٗأفعاؿ التذكر و استراتيجيات النسياف ، د. رنا فرماف الربيعي : :ينظر (ٗ)
 ٘ٔ:  حاتـ عبد اليادي، تر: ، إريؾ دافيسمذكرات دولة (٘)
 ٜ٘محسف عمي الدلفي :  ،ـ في الديف والفمسفة وعمـ النفساألحبل (ٙ)
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، والشؾ أف ىذه (ٔ)اليومية"وكمما تقدـ الطفؿ في العمر "تتطور األحبلـ في نومو تطورا يناسب حياتو     
، يحمـ أف وحشا يفترسو، ويظؿ ؿ الذي يخاؼ نيارا مف الكمب يعضواألحبلـ تشوبيا بعض الكوابيس ؼ"الطف

، وىكذا تتبمور أحبلـ الطفولة مع تقادـ العمر، وتأخذ تدريجيا جانب التأمؿ واليدوء كمما (ٕ)خائفا طوؿ الميؿ"
 ازدادت تجاربيـ في الحياة.

، وعمى وفؽ مرحمة العمر ليو مف حاجاتإمستويات ستة عمى وفؽ ما ترمز إلى  صنؼ بياجيو األحبلـوقد     
، لتي تعبر عف مشاعر القير و الكبتاألحبلـ ا، و تي تستيدؼ إشباع رغبات غير مشبعةاألحبلـ ال و ىي:

، أحبلـ العقاب، و سيابو الك، و األحبلـ التي تروي أحداث مؤلمة ولكف الحالـ يجد فييا مخرجا مف المأزؽ
 .(ٖ)غامضةيا تكوف معانيالتي  رمزيةالحبلـ واأل
اتيا تييمف عمى جزء كبير مف ، فإف الذاكرة وتداعيالناس استغراقا في عالمو الشعوريوألف الشاعر أكثر     
عالقة و مف مواقؼ فبقيت ، وال سيما تمؾ الذاكرة التي تأتي لو بما شيده في طفولتو مف أحداث وما مر بوعيو

، ار الماضي في محاولة لفيـ الحاضرف أغمب قصائد الشعر العراقي تشتغؿ عمى استحضأنجد لذا  في ذىنو،
واألغمب األعـ في الشعر العراقي ىو نصوص حائرة تقع تحت ضغط  ،، واستنطاؽ أوجاعوواستمياـ رموزه

 رة تارة أخرى وىكذا.األحبلـ تارة و تستنطؽ الذاكإلى  الزمف، وبخاصة )الزمف النفسي(، فتيرب
وال تخمو القصيدة العراقية في غالبيا مف انفتاح الذاكرة واستنطاؽ الحمـ، ففي قصيدة )نزوح مف الذاكرة(     

، فقد تكوف تخطيطا لميروب مف ذاكرة ما / ف قراءة لتحميؿ العتبة العنوانيةلمشاعر أسامة القيسي، ثمة أكثر م
لكف الشاعر لو حضور متجدد مف خبلؿ إعادة قراءة النص  ،نفسيا أو اليرب الذاتي الشخصي مف الذاكرة

يذا حضور في الغياب، وىي حاؿ نفسية تجدد الوعي لدى الغائب / الحاضر، ف)وعمى الغياب ترنمت أكوابو(، 
والشاعر لديو القدرة عمى تصوير الغياب عمى أنو حاؿ مؤقتة تستدعييا الذاكرة في لعبة " الغياب والحضور"، 

ضاءة العنفواف في الشخصية رغـ غيابيا المزعوـ مف خبلؿ التمف أ ، غمب عمى حاسة األلـجؿ تجديد العـز وا 
 :(ٗ)قاؿ

 كم نرجس رقصت عمى أضالعو
 وعمى الغياب ترنمت أكوابو
 بتغطت مالمحو السنابل شي  

 في صدره ترك الغنا زرياُبو
... 

 ما عاد ذاك الطفل يرقص في اليوى
 بعين األمنيات سحابو نزفت

                                                           

 ٔٙالنـو واالحبلـ، د. عبد الرزاؽ جعفر: (ٔ)
 ٜٙ :نفسو  (ٕ)
 ٜٛٔ -ٜٚٔاألحبلـ في الديف والفمسفة وعمـ النفس، محسف عمي الدلفي: ينظر:  (ٖ)
 ٛضوء عمى حافة العتمة :  (ٗ)



 

67 

 يروي نذور الشيب في حدقاتو
 والضوء منكسر وحل ضبابو .

مف حيؿ  ، والنكوص ىو "حيمة ال شعوريةرة مف أجؿ إشيار حالة نكوص و ألـىنا تـ استدعاء الذاك    
باتيا، ، أو مف كيفيات اإلشباع النفسي لرغأنماط مف الدوافع  والسموؾإلى  ةعودة الشخصيإلى  ، تشيرالتوافؽ

دد ، فيستدعي الشاعر طفولتو كورقة ذاكراتية يج(ٔ)ولـ تعد تتفؽ مع حركة النمو التي وصمت الشخصية إلييا"
تجربة سيكموجية تشتمؿ عمى اإلحساس بالمعاناة  ة ونفسي ، وما األلـ سوى "خبرةفييا إصراره عمى مقاومة األلـ

تأسيس آليات إلى  وقوي خبلؿ استعراض ماض رصيف، فترنو القصيدة مف (ٕ)و ترتبط بمتاعب الجسد وعذابو"
إف آليات الدفاع النفسي ىي  ،، تجعؿ الشاعر متسمحا بوعي جيد في مواجية المحف المعاصرةدفاع نفسي

"نماذج غير مترابطة لمتفكير والسموؾ تتوسط انفعاالت الفرد و متطمبات البيئة المحيطة بو وتزوده بمنظور 
وبذلؾ فإنيا تؤدي وظيفة نفسية لمفرد ىي  ،يفات لمواقع يبدييا لآلخريفتحر إلى  خاص يصؿ مف خبللو

، واستدعاء ذكرى مف مشاىد الطفولة، لمتغمب عمى وجع الحاضر، أف ، فيؿ يكفي استنطاؽ الماضي(ٖ)حمايتو"
 يكوف سؤاال تطرحو القصيدة وتجيب عميو بنفسيا.

اشتغاؿ عمى حمـ طفولة مف أجؿ تعويض الواقع، ، ـ ال تشرب الخمر( لمشاعر القيسيوفي قصيدة )أحبل    
مكانية امتدادها المعيف القادر عمى تصور الماضيوتشترؾ الذاكرة في الحمـ بوصفي الحاضر، حبل مف إلى  ، وا 

 معمومات صادفناىا في فترة سابقةحموؿ مقترحة لتصويب الخطأ في الحاضر، فالذاكرة "ليست  مجرد استدعاء 
يعد  الحقة، فإف أثر التجربة السابقة ّثرت تجربة حدث سابؽ عمى شخص ما في فترةأذىاننا، فكمما أإلى 

 :(٘)ؿ القيسيقا (ٗ)انعكاسا لذكرى ذلؾ الحدث"

 كنا يدا بيد والخوف ثالثنا

 واألمنيات عمى ما تشتيي النفس

 كانت مراياك طيرا ال انعكاس بيا

 وكنت صوتا تبدى والصدى يقسو

 تمشي وظمك أيام معتقة

 . وخطوة العمر في أحالمنا نحس

في الذاكرة ، إف القصيدة تتحرؾ ينونة الماضية ) كنا/ كانت/ كنت(واضح ىينا مف خبلؿ تكرار أفعاؿ الك    
 ، )أحبلمنا نحس( داللة عمى قسوة الطفولة رغـ جماليا.وتمشي عمى حافة الحمـ

                                                           

 ٖٗٔ: ٖٛمجموعة المصطمحات العممية والفنية التي أقرىا المجمع، مج/ (ٔ)
 ٕٙاأللـ النفسي و العضوي، د. عادؿ صادؽ :  (ٕ)
 ٕٗٔ : ٕٛٔٓ،  ٖٖ، مجٔ، عجمة كمية التربية جامعة المنوفية، مفسي، د. محمد عبد الرؤوؼ عبد ربوليات الدفاع النآ (ٖ)
 ٛكيو فوستر، تر: مروة عبد السبلـ : مقدمة قصيرة جدا، الذاكرة، جوناناف  (ٗ)
 ٕٔضوء عمى حافة العتمة: (٘)
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النفتاح الذاكرة عمى  ، نجد محاولة واضحةمكامش الرابع عشر( لمشاعر القيسيوفي قصيدة ) مف مذكرات ك    
، التفكير، والذاكرة القسرية تكوف "فعبل ذاتي تسمط ثقافة دولة"، مف أجؿ تبياف "ذاكرة قسرية لفضح أفؽ مأساوي

، حيث تتشكؿ ىذه الذاكرة (ٔ)المستقبؿ"إلى  تعني بأف الفرد يعي ىويتو في الزمف الذاتي الذي يمتد مف الماضي
، لكف القصيدة في األصؿ مبنية عمى حمـ كبير" تحمـ ضطياد و التيجير والحروب و غيرىاعمى خمفيات اال

في وطف"، وأحيانا نحف نعيش في وطف ولكف نحمـ بو، نحمـ أف تكوف  المسافة بيف ) األمؿ( و)األلـ( بعيدة 
بل حرب و ال خوؼ وال قمؽ، فنحمـ أف يكوف األماف غايتنا، و نحمـ أف تكوف المقمة أقرب مف الجوع،  و جدا،
 :(ٕ)قاؿ 

 في مدق الحرب
 كانت أمي تمتحف الموت
 صوت انفجار الفقر

 كنا كمسبحة
 انفرطت من شدة الخوف

... 
 كنا جياعا فأطعمنا الرصيف

 كانت أمي تغزل العفن الممتد من زوايا غرفتيا المثقوبة
 كانت تحمم في وطن من أربعة جدران

 ال يرعبيا رأس الشير
، )مدؽ الحرب/ أمي تمتحؼ الموت/ انفجار/ خوؼ(، ىنا تكوف التسمط والسمطة يذه صورة لوصؼ ثقافةف    

الشاعر بالعتبة القصيدة شاىدا حيا عمى بمد ىوايتو الحروب، ثـ عادت وافترستو الحروب نفسيا!، وما استنجاد 
)أسطورة إلى  ف ثـ تجاوزىاومأعماؽ الذاكرة، إلى  ، والمجوء، إال مف باب رفض الواقعالنصية العنوانية

 ( كمتنفس روحي لحاؿ افترسيا األلـ و الضيؽ.كمكامش
جمعي( ما دامت تتحدث الوعي ال، )الذاكرة الشعبية( و )ذاكرة الذاكرة ف مفنوعيإلى  القصيدة نفسياوتشير     

ذىنية يحمميا الناس عبر  عف وطف وشعب وتحكي عف سيرتو الذاتية الدموية، والذاكرة الشعبية تمثؿ "ممكة
 (ٖ)، واستحضاره عند الضرورة، ومخزونيا نوعاف: لفظي أو شفوي"األجياؿ، لتخزيف تراثيـ المشترؾ

، رغـ فردانيتيا الظاىرية، ذات طبيعة مشتركة، ومف ثـ ذكرياتنا التي تبقىبينما تشكؿ ذاكرة الوعي الجمعي "
، لكننا في الحقيقة لسنا بنا، مع أنيا أحداث ُعنينا بيا وحدنافيي جمعية، وذلؾ حينما يذكرنا المجتمع المحيط 

 ، وىكذا فالقصيدة ىنا تتحدث عف أفراد و مجموعات و شعب.(ٗ)لبتة"اوحيديف 

                                                           

 ٖٗ -ٕٗ، تر: عز الديف الخطابي: الذاكرة أسرارىا و آلياتيا، لوروف بوتي (ٔ)
 ٓ٘ ضوء عمى حافة العتمة: (ٕ)
 ٘ابف يوسؼ السنوسي في الذاكرة الشعبية وفي الواقع، جماؿ الديف بو قمي حسف  : (ٖ)
 ٛٗالذاكرة الجمعية، موريس ىالبفاكس، تر: نسريف الزىر: (ٗ)
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عمى )حمـ وفي قصيدة) الحبكة المخصصة لمولد الوحيد( لمشاعر ميثـ راضي، ثمة اشتغاؿ واضح     
 :(ٔ)، يقوؿ الشاعرالطفولة(

 ى سبورة المدرسة .. وتشاجرنا مع أولئكمرة رسمت أخي عم
 الذين كانوا يضايقونني ... الصغار

 رجعت أنا لمبيت بكدمة عمى وجيي وظل ىو ممدا عمى السبورة
 بعد أن قاموا بمحو قدميو ...
 شرحت ألمي ما حدث ..

 قالت: غدا سيكتب لكم المعمم عمى السبورة تمرينا.. 
 أخوك وىكذا صدقتيا.. ونجحت.. نجحت كثيرا... إذا عرفت الحل سينيض

 ونسيت أخي... ونسيت أني وحدي في ىذا العالم
 وصار عندي أوالد وبنات...

تد ىذا فعالية حممية(، ويمإلى  جرد )كتابة التمريف، ىو اإلشارة)حمـ( فم ػ)حمـ( وتنتيي بػتبدأ القصيدة ب    
تشتغؿ القصيدة عمى نوع مف المفارقة ىو اإلصرار عمى إعادة إذ الكبر(، إلى  مف الطفولةالطويؿ األمد ) الحمـ

، لكف الحمـ لـ يكتمؿ حيف فقد الشاعر أخاه الحمـ حبل وحيدا لمخروج مف الخطأ، ونجحت فعبل بيذا الصدد
، بيد اف الجرح الذي عمؽ في الروح وقتذاؾ لـ الصورة الذاكراتية بنجاحات الحقةوظؿ يحاوؿ أف يعوض تمؾ 

قد يعجز الشخص عف  الحمـ ىو لتحقيؽ حاجة نفسانيةإلى  فمجوء الشاعر ،ظؿ ممدا صفحات ذاكرتويندمؿ و 
ليست وليدة كشؼ يفوؽ الطبيعة، بؿ ىي تتبع قوانيف اإلنسانية، وتجسيد لما يراه  تحقيقيا في الواقع، فاألحبلـ "

 ولربما في يقظتو . ،(ٕ)النائـ في نومو"
 :(ٖ)قاؿ، مع )حمـ طفولة( -كسابقتيا  -) عمى سبيؿ التجربة( أيضا تتعالؽ  وفي قصيدة ميند الخيكاني    

 في صغري
 كنت أشاىد حمقة واحدة
 من كارتوني المفضل
 وأظل ألعن الحياة

 ألني لم أشعر باالكتفاء حينيا
 لكنني كنت أليو كثيرا
 وأعود متسخا بقدر ما
 آلمني ذلك النقص

... 

                                                           

 ٕٔكممات رديئة : (ٔ)
 ٖٗ، تر: مصطفى صفواف :تفسير األحبلـ، فرويد (ٕ)
  ٖٛ -ٖٚيرمي الحياة مف النافذة : (ٖ)
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 إن الكثرة بائسة
 كومة من الذنوب غير الميمةكما إنيا تشبو 

 

 كانت من أجل التجربة فقط
 و اآلن أنا أعيش عمى سبيل التجربة أيضا.

الواقع المثمر الجاد، إلى  مخروج مف اليامش والمجوءلعف حؿ،  منشئيا تبحث القصيدة ىنا في الوعي    
رغـ  -ىي محاولة حقيقية  ، فمسألة )العيش في التجربة(طفولة مف أجؿ تصحيح الواقعاللكنيا تستعيف بحمـ 

، ال ء الحاضر و المستقبؿ بناًء موحدالبلندماج مع األخر، وتشكيؿ حمـ جماعي لمواصمة بنا -صعوبتيا
 محاوالت فردية يائسة، فقد كاف حمـ الطفولة عاجزا عف الخروج مف البلجدوى، لكف المحاوالت تتنامى وتتطور،

، فالذي رأب الصدع ىا ىنا ماض مصاب باإلخفاؽ أياـ الطفولة ، مف أجؿ تصحيحليكوف الحؿ جماعيا شامبل
 ليس الحاضر المقيت إنما القصيدة نفسيا التي منحت الشاعر حؽ التجربة مرة أخرى اليوـ وىنا . 

تمتقط بعض الصور لعمى الطفولة،  ، تنفتح ذاكرة الشاعروفي قصيدة )الخطوط الخمفية( لمشاعر نفسو    
، مشاكسيف يجمسوف في الخمؼ، و حوادث )أغبياء يجمسوف في األماـ مخو مجموعةتعمؽ في و  ،المشيدية

مجموعة مشاىد بانورامية تومض في مخ فتمؾ الصؼ .. الخ( ،  ،المعممة، كتاب التاريخ الممزؽ، أجمس وحيدا
 ىـبوضوح وال ينسا ، إال أصدقائو المشاكسيف فيو يتذكرىـنسياف كؿ شيء عمى يصرّ  الذاكر المتذكر لكنو

 :(ٔ)قاؿ، مطمقا
 كل الذين أعرفيم

 الذين يحرصون عمى الجموس
 في المقدمة
 كانوا أغبياء..

 كنت أحد المشاكسين الذين
 يحبون الجموس في الخمف

 ومراقبة كل شيء
... 

 فأجمس وحيدا وكأني أممك معتزال
 خارج البيت

 ولم يوقفني عن تحضير الواجب
 كتاب التأريخ الممزق
 استبدلتو لي المعممة

... 
                                                           

 ٙ٘-٘٘يرمي الحياة مف النافذة : (ٔ)
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 بينما ال أستطيع أن أتذكر بوضوح
 سوى كتابي الممزق

 وأولئك األغبياء في المقدمة
 ومشاجراتي التي كنت بطاًل فييا.

الدماغ، تسمح باستبعاد  ييؤىابشرية تقع تحت ضغوط وعوامؿ يعندما نقوؿ النسياف والتذكر، فإف النفس الف    
أمور معينة، وتظير أمور اخرى ىي حاجة نفسانية مفروضة، فالتذكر ميـ "الرتباطو بمعظـ األنشطة النفسية 

، وتخزينيا، واسترجاعيا بلثة محاور ىي: استقباؿ المعمومة"تقوـ عمى ث ، وعممية التذكر(ٔ)التي يقوـ بيا األفراد"
 . (ٕ)وقت الحاجة"

لى ا  الشخص نفسو و إلى  يءياف يقع في جدلية التضاد )اإلساءة/ السبلمة(، فيو قد يضر فيسبينما النس    
يكوف النسياف رد فعؿ طبيعي لسبلمة  : "وكثيرا ما وقد تكوف فيو سبلمة كما يقوؿ الدكتور األىواني اآلخريف،

، والسؤاؿ الذي لـ تجب (ٖ)الشديد"الحياة واستقامتيا، فقد تمر باإلنساف ذكريات فاجعة، كمما استعادىا تألـ األلـ 
لياتيا ويتذكر المشاكسة لماذا ينسى الطالب ىنا الدراسة وجما -وىو سر مف أسرار الشعر –عنو القصيدة 

 بالعودة إلييا و تصحيح الخطأ. ا، ذلؾ ألف انبعاث الطفولة حمموأضرارىا
ني، يتـ استدعاء الذاكرة مف أجؿ وفي قصيدة) شتائـ أو ما يجعمني ماىرا في الكذب( لمشاعر الخيكا    

الصفح والغفراف، والصفح "فكرة تتحرؾ ضمف إلى  عرض سمسمة أخطاء، ترنو النفس المخطئة مف خبلليا
، ، ومغفرة، تكفير عف الذنب، توبةغفراف شبكة مف المفردات: معذرة، مسامحة، سماح، عفو، إعفاء، استغفار،

 : (٘)قاؿ ، (ٗ)المطاؼ عمى صفح اإللو الغفور"وىي ذات حمولة دينية، تحيؿ في نياية 
 حفظت في طفولتي

 الكثير من الشتائم المضحكة
 كنت أجربيا في الشارع مع األصدقاء

 تعممت عن الشتائم والمعنات
 ما يجعمني ماىرا في الكذب
 بقدر ما كنت ممثال بارعا
 بعد الشعور بالذنب

              .... 
 أنا أعرف جيدا أنيم عمموني

                                                           

 ٚٙٔالعقؿ البشري وتجييز و معالجة المعمومات، د. سميماف عبد الواحد: - المرجع في عمـ النفس المعرفي (ٔ)
(ٕ)  : ، وأنظر: عمـ النفس المعرفي الذاكرة وتشفير المعمومات، د. عصاـ الطيب، و ٜٕٔعمـ النفس المعرفي، د. عدناف العتـو

  ٜٕد. ربيع رشواف:
 ٜٔالنسياف، أحمد فؤاد األىواني : (ٖ)
 ٘: مصطفى العارؼ وزميمو :الصفح، جاؾ دريدا، تر (ٗ)
 ٗٙ-ٖٙيرمي الحياة مف النافذة :  (٘)
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 أن أضع األغالل بيدي
 أشعر بفراغ كبير اذا نسيت

 أحد ىذه الوصايا
 :(ٔ)وفي قصيدتو ) الدرس األوؿ( نقرأ

 دائما كنت أتأخر عن
 الدرس األول

 ثم بدأت أتأخر أكثر
 عندما كانوا يتركون الباب مفتوحا

 أتأخر عن فريق كرة القدم
 عن موعدي مع األصدقاء

 البيت أيضاً إلى  في عودتي
... 

 ء يتحرك ببطءكل شي وأرى
 الحياة من الخمفإلى  أنظر

... 
 ىو يعمم أنو من المستحيل المحاق بيا

 لكنو.. يركض
 يركض فقط

يذا نص شعري يشتغؿ عمى جدلية ) اليدـ/ البناء(، ؼ)األبواب المفتوحة( رمز داللي عمى ضعؼ ف    
ألب/ المعمـ / األـ/ األخ ) ا ،كما يقوؿ فرويد (ٕ)السمطة التي "يمكف أف نسمييا األنا المثالي أو األنا األعمى"

غفاؿ المراقبة والمتابعة لؤلطفاؿ، إلى  ، سوى إشارة، وما عممية إىماؿ األبواب..الخ( إىماؿ التربية النفسية وا 
، يركض فقط( ىي مف أجؿ تصحيح الواقع، فتكرار المحاوالت عممية )اإلصرار عمى التقدـ = يركض لكف

، يتحوؿ مع بيوتبرز القصيدة شخصية تعمؿ عمى التفرد واالختبلؼ لنموذج سم ،يقاؿكما يخمؽ المعجزات 
إيجابي، و"كينونة االختبلؼ والتمرد، ىي كينونة متكممة  في نصوص الكبلـ اإلبداعي عموما، إلى  تقادـ الزمف

ب انغبلقيا، وفي نصوص الكبلـ الشعري الحداثوي خصوصا، وىذه الكينونة قد تنفتح وقد تنغمؽ تبعا ألسبا
ف الفتة )الشعراء مشرعو العصر(، ىو  ،(ٖ)فحيثما تتكمـ المغة أو العبلمات يصمت اإلنساف" ي إشارة قائمة مع ا 

 قدرة القصيدة دائما عمى التطور والتجديد، وتقديـ الحموؿ ميما اشتدت المحف.الزمف تؤشر 

                                                           

 ٓٚ-ٜٙيرمي الحياة مف النافذة : (ٔ)
 ٕٛ-ٔٛاألنا واليو، سيجموند فرويد، بإشراؼ الدكتور محمد عثماف نجاتي : (ٕ)
، د. عبد رد و االختبلؼوأنظر: كينونة التف،   ٔٛمفيـو الخطاب في فمسفة ميشيؿ فوكو، تأليؼ الدكتور الزواوي بغورة:  (ٖ)

 ٗٔالواسع الحميري : 
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واضح لمذاكرة طويمة األمد، وىي نوع وفي قصيدة )كمما عز وجؿ( لمشاعر إسماعيؿ الحسيني، استدعاء     
يعرؼ بأنو نظاـ طويؿ لو القدرة عمى و  مف أنواع الذاكرة يمكف تعريفيا بأنيا "نظاـ خاص لتخزيف المعمومات،

 :(ٕ)قاؿ، (ٔ)العمر كمو"إلى  تخزيف معمومات ىائمة ليا قدرة تستمر
 نشيد أبي عمى شباك ُيتم
 تردده البالبل اذ تسم ي

 وصاياه األخيرة
 كان فييا نبيا

 صيغ من مطر وحمم
 وصورتو العميقة كالمرايا
 يعمقيا المساء بكل نجم

 أبي كيف الدعاء
 السماء كغيمة في كف أمي...؟! يوكل ىذ

كرة نييار النفسي، حيث تمتد الذاحرماف / األلـ( وىذه مف عوامؿ االمف ذاكرة ) الفقد/ الالقصيدة تنطمؽ     
أف صورة األب ىي مف زمف مضى، يؤكد عمقيا في عمى ، داللة كاف فييا نبيا(نياية األب )إلى  مف الطفولة

، كما إف زمف األـ ىو مف " ذاكرة وتشكميا مف خياؿ حممي معجوف بالمطر زمف الفعؿ الماضي الناقص "كاف"
، إنو دالفقد" أيضا، فالقصيدة ىي سيرة ذاتية غير مكتممة لمعائمة، وىي قصة حرماف مف عائمة أكثر مما ىي فق

، وىو حرماف مضاعؼ األب مستحيمة رغـ حضورىا الطاغي اليتـ العراقي المتكرر أبدا حتى غدت فيو صورة
مف حاالت  الحرماف "عددف أمو وذوبانيا، فكأنو أماـ فقديف في آف معا، ألف الطفؿ فيو يشيد انكسارات

يف االنفصاؿ، والفقداف، والحرماف، رغـ اضطراب التعمؽ التي تؤثر سمبا في نمو الفرد، ومف الضروري التمييز ب
أف ىذه الحاالت قد تحدث بشكؿ متزامف، فاالنفصاؿ قد يحدث دوف تعرض الطفؿ لمحرماف مف العناية 

 .(ٖ)والحب"
الحرماف مف البيت الكبير )الوطف(، فبيت العائمة ىو وطف إلى  الحرماف مف عائمةإلى  وقد يرمز الشاعر أحيانا

 مصغر.
)صورة عف الحزف الحر في لمببلد(، ينفتح أفؽ الذاكرة "بمشاركة الحمـ" عمى ثبلثة  وفي قصيدة    

 :(ٗ)قاؿ،  / قسرية ثقافة دولة(محاور)ذاكرة شعبية/ وعي جمعي
 كنا صغارا

 ودمع الطفل ال يكفي

                                                           

 ٜٔ، سميرة موسى البدري:، وأنظر: مصطمحات نفسية وتربوية ٛٙٔ، محمد أنور الشرقاوي:المعرفي المعاصر عمـ النفس (ٔ)
 ٕٔفكرة في رأس مقطوع: (ٕ)
 ٜٗٔنمو شخصية الفرد  والخبرة االجتماعية، ىانت وجنيفر، تر: قيس النوري : (ٖ)
 ٕٚ-ٕ٘في رأس مقطوع: فكرة (ٗ)
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 ألن يصب عمى مرأى من الحتف
... 

 فمتنحدر دمعة أخرى عمى فمنا
 ماذا عسانا بغير الحزن أن نضفي؟

 أتيتك، طفال
 كان الحب يكبرني

... 
 وكيف سرنا

 لحرب ضيعت بمدا؟!
 فعافنا الحب بين الدين

 والعرف
 فجئت
 عن رجل تجمين ىذا الحمم

 عيناه ممجأ أيتام
 بال سقف.

و حمـ معطؿ" و"ذاكرة مغتالة بالسدى"، بمد غوايتو الحروب، قصيدة بارتباؾ إنساني واضح بيف "تشتغؿ ال    
و  التيجيرو  القتؿو  ! مؤكد سيقعوف تحت طائؿ ) القمع؟ والدماء، ترى كيؼ يعيش أبناؤهىوايتو المعارؾ 

لقسر" الذي إعتاد "ا ػالفقر(، وىذه الرباعية الدموية اختص بيا الشعب العراقي دوف سواه مف شعوب العالـ، ف
فمنذ  ظـ النوائب،، وتعابعد تقادـ المصائب ياطبيعأضحى أمر ، ىو في األصؿ عادة أو عميو العراقيوف

مر عاـ فمـ ي، ، وفي الكبر كانت الحرب، وىكذا تستمر المتواليات المأساوية ببل انقطاعالصغر كاف الدمع
بط رتم وىو والعراؽ ليس فيو ويبلت، ومنيا البد مف معرفة  الوعي الجمعي، فالوعي نوعاف: فردي وجمعي،

فيو الحس  ، أما الجمعي الجيود التي يبذليا األفراديرتبط بمنو والفردي  ،بتفعيؿ قدرات العقؿ بشكؿ أساس
، أنو الكوفإلى  مع مف المجتمعات نظرتوالمشترؾ الذي تتبمور مف خبللو وعبره جماعة مف األفراد، أو مجت

حاجة إنسانية ترنو إلييا جميع الشعوب، لتحقيؽ  فيو ،(ٔ)تمثبلت وتصورات ومواقؼ تتبناىا الجماعةإلى  يشير
الذي  وعي أمة بكامميا، قادرة عمى معالجة األخطاء، وتسديد خطوات المجتمع، والشعر نوع مف الوعي الجمعي

، وبذلؾ تقع عمى عاتقو تحقيؽ أسمى المياـ جود بمقدرة فردية وحس لغوي منفرديتبنى الشاعر إخراجو لمو 
  اإلنسانية.

                                                           

عادة البناء، عماد عبد الغني :  (ٔ) وانظر: الوعي وحركة التاريخ، في  ،  ٗينظر :سوسيولوجيا اليوية، جدليات الوعي والتفكؾ وا 
 ٕٓسؤاؿ االستبداد العربي، عمي عبد الصادؽ:
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ء الحب، مف فضاإلى  ، محاولة لمخروج مف بوتقة الحربقصيدة )رويدة( لمشاعر قاسـ الشمريوفي     
محاولة لمصالحة ىذه النفس مع آماليا بعيدا عف آالميا، والنص يتحدث عف" حمـ إلى  اضطراب النفس وقمقيا

اقع الخوؼ ىو و  "الحب" في محاولة ) لتصحيح واقع(،إلى  تغتالو ىواجس الحروب، لكنو ييربطفولة" 
 :(ٔ)قاؿ ، مف تأثير مقمؽ في نفوس العراقييفيف المفردتيف ات، ولما ليوالموت

 في البدء

 كان الحمم أشبو ما يكون

 بخيط ضوء تعتمي ىمساتو الخرساء

 ثغر المستحيل

 في البدء..

 كان الحمم تنيشو الجراح

... 

 كان رفيق دربي )الفجر(

 يمعنني ألنني ال أكس ر دمعتي

 انبالج كان يمسحيا كل

... 

 ذات عسر

 ثم لقنو لقمبي ذات فقد

... 

 غسمت ممح الحزن في قسمات وجيي المنيكة

 ونسيت كل ىزائمي.

..الخ( يتشكؿ معجـ شعري  مف خبلؿ رصد مفردات مترادفة )الجراح/ دمعتي/فْقد/ الحزف/ ىزائميف    
قيد الدراسة، فإف ظاىرة )الفقد( ىي أبشع مف الموت، وكما في أغمب القصائد إلى  ، يمتد مف القمؽلمقصيدة

الموت، فالفقد ىو نوع مف الموت البطيء، فنحف نفقد األماف، ونفقد الحرية، ونفقد تدريجيا كؿ شيء جميؿ في 
، بيد أف الشاعر الذي يكابد جراحو عالـ حر مفترضإلى  أحبلمنا( التي ىي منفذنا الوحيدالحياة، وأخيرا نفقد ) 

لكينونة حيف يؤسس ، ويمحو الذاكرة المثقمة باليزائـ باألمؿ وبالثقة في انببلج فجر يمحو الدموع ؽيتعمما يفتأ 
 .شاعر يغسؿ ممح الحزف بوىج القصيدة 

وفي قصيدة )دار جدتي( لمسار عوف الياسري، نجد حمـ طفولة مف أجؿ تعويض الواقع، فواقعنا لـ يعد     
اإلنسانية، بعد أف فقد معظـ مرتكزاتو االجتماعية الخبلقة، في بناء مصاؼ إلى  بنالديو ما يؤىمو لممضي 

تأتي القصيدة مف باب التذكير أف اإلنساف ىو اإلنساف ف ،واألفكار السامية المبادئ، قائـ عمى فمجتمع رصي
تحدثت ف القيـ التي رفاىياتو الفارغة، فإنو يفقد الكثير مإلى  ومكاف، ولكنو عندما يضعؼ ويميؿ في كؿ زماف

                                                           

 ٜٕ-ٕٚ: أخطاء ليست متاحة لمف يشاء (ٔ)
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، وتربط الشاعرة حاليا النفسية بوجود )األجداد(، ومع ذىابيـ يحدث النكوص، وتنشط االنييارات عنيا القصيدة
 :(ٔ)قالت النفسية، 

 كنا نرى النخيل مثل
 اهلل عمالقا
 ألننا صغار

 في دار جدي يزىر الرمان
 ويزىر األمان في قموبنا

... 
 ألن فيو جدتي
 وجدتي أمان

... 
 إذ كان جدي يرشد الديك

 لى الصباحإ
... 

 وحين دارت السنون والسنون
 وبيتيا أصبح في سكون

... 
 حدثنا الرغيف عن طبعيا الشفيف
 عن أنيا كانت تضيف نكية الحنان

 من ثوبيا لذلك الرغيف.
يابس "تشيأ" إنساننا المعاصر أي "تحوؿ إلى جماد أو كائف فبعد أف واضح ىنا مفيوـ " األنسنة"،     
حينما تحوؿ  ،، كما يقوؿ بعضيـ(ٖ)بالعنفواف والحيوية" لى كائف حي نابضإ" نسنةتحوؿ بفعؿ األ ،(ٕ)عسر"

 عالـ متأنسف نابض بالدؼء والحياةإلى  "،ؤشيت"ال اتحوؿ ىذيل الى شيء آخر الجدة الرغيؼ عف طريؽ حنانيا
، مف خياؿ طفولي بني عمى مشاىد األلفة اإلنسانية والطبيعة ث الذاكرة واستفزاز أجمؿ ما فييامف خبلؿ حر 

، وىذا االستفزاز ال يتـ إال مف خبلؿ لغة الشاعرة التي التطور وزمف االتصاالت االفتراضيالسميمة مف عوار 
 .رصفت مشاىد الماضي وقدمتيا بيف يد القراء كأنيا ماثمة أمامنا

                                                           

 ٚٚ-ٗٚأحمر عمى شفاه الصدفة : (ٔ)
( ينظر: التشيؤ و االنكسار الثقافي في الرواية العربية المعاصرة، رسالة ماجستير، رحماني نور اليدى، مقشوش حيزية، ٕ)

 ) المقدمة : صفحة " أ "( ٕٕٓٓجامعة الجيبللي بو نعامة، كمية اآلداب، الجزائر،
  المصدر نفسو : أ(ٖ)
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قصيدة )بائع الفشار( لمشاعر زيف العزيز، تبدأ الحكاية كما في مثؿ كؿ مرة مف ذاكرة الطفولة  وفي    
ىي تعبير عف حاؿ نفسية ثقيمة ؟، و  ، وىؿ في العراؽ تأريخ غير المأساةالمأساة يصاحبيا حمـ يمتد عمى ظؿ

 : (ٔ)قاؿ، شخصيات النص رىؽت
 كنا ثالثة أخوة

 تعممنا أن نحب كل شيء
 دون أن نممسو من

 مثال:
 حبة الذرة المفرقة

 تعممنا
 أن ال نسأل الجوع متى يرحل

............... 
 كنا ثالثة أخوة
 نحمم بذرة واحدة
 أكثر من ربيع

 ونحن ننتظر فالحا يأتي
 من غيمة الجوع

......... 
 سنوات عجاف سحقتنا

 ولم تترك لنا سوى وجوه شاحبة.
)ال نسأؿ الجوع الوضوح )نحب كؿ شيء وال نممسو( ومشيدية في دقة وىكذا تكتمؿ الصورة عمى شاشة     

متى يرحؿ( و)سنوات عجاؼ سحقتنا ولـ تترؾ لنا سوى وجوه شاحبة(، ىذه ىي شعرية أسى قادـ مف بطوف 
) خوؼ،  ، تعود الحكايةال خوؼ مف الجوعو ، خوؼ مف الشبع، حيث الحرب النفسية الحرماف، حكاية كؿ يـو

، ىذا المربع الذىبي ساىـ بشكؿ فعاؿ في تدمير البنية األساسية لممجتمع العراقي، موت(و  حرب،و جوع، و 
 الة عمى نفسو و في حالة نفسيةد األحبلـ، وتصادر الذاكرة، وتسمب الحريات، حيث يعيش اإلنساف عؤ ينا تف

، ورغـ ذاكرة منيكة شاعر أنو كاف جزء مف، فما حدث لحمـ اليقؼ خبلليا مكتوؼ األيدي عمى ىامش النسياف
، فما يحدث مف حرماف في الماضي في قصيدة الشاعر ومؤثرا في شبابوبساطتو لـ يكف متاحا فظؿ عالقا 

 .يؤسس لوجع يبقى عالقا في النفس والوطف 
 : (ٕ)قاؿ ديوانو ) اليو مع الياوية ( وفي قصيدة الشاعر وساـ الموسوي )النسياف حظ أيضا ( مف

 أعرف كيف ىزمتني الذاكرة، ال
                                                           

 ٛ -ٚسماء مف خشب :  (ٔ)
 ٖٔ -ٔٔاليو مع الياوية :   (ٕ)
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 و ال أدري كيف تركت يدي
 عمى مقبض باب الحياة،
 الموصد بعناية محكمة،

 أتذكر قبل سنوات
 أنا جالس عمى كرسي اليقظةو 

 كيف قفزت أمامي أنثى الحمم،
 كانت يافعة مثل غصن،
 وطرية مثل أمنية،

 كل شيء كان واضحا و مدويا:
 الطاولة التي تراقب عن قرب،

 والمسافة الميتة بيني وبين التوغل
............ 
 أتذكر أيضا

 كيف تورط قمبي بخفقان الوحدة،
 وانتفخ في حنجرة المغة سكون الكممات ،
 عندما امتؤل كيس أيامي بنفايات الالجدوى،

 وصراخ اليقين تحت دبابيس الشك.
 ال أعرف كيف ىزمتني الذاكرة ؟!

 كثيرا ما أخطأتني عواصف النسيان،و 
 النسيان حظ أيضا،

 وأنا أطفو كندبة بيضاء
 عمى جسد ذاكرتي األسود

، في ىذه القصيدة محاولة الصطياد حمـ  يحاوؿ أف يفر مف الذاكرة، فالحمـ ىنا مشيد بالوعي والتيقظ    
 النص الشعري وغمب عمى داخؿالذي تشرنؽ ، بغية االمساؾ بخيط مف نسج الحمـ ،لغتووالشاعر يتحد مع 
ف القصيدة تمسؾ بالحمـ، وتنأى بنفسيا فإ، وعمى الرغـ مف جدلية ) اليقظة/ الحمـ( األخرى، تفاصيؿ القصيدة

عف )أحبلـ اليقظة( التي تنبثؽ مف سطح الصورة التخييمية لمحادثة، إذ الحمـ صورة ذىنية رصينة متكاممة، 
، ال يمكف ػ"التأمؿ الشارد عمى عكس الحمـواضحة التفاصيؿ، وال يمكف اصطياد الحمـ بالتأمبلت الشاردة، فػ

لنقؿ التأمبلت الشاردة يجب أف نكتبيا، أف نكتبيا بتأثر، بذوؽ، أف نعيشيا مف جديد، أحسف مف  ،سرده
تكشؼ سرىا وتسممنا خريطة إنيا قصيدة ، (ٔ)السابؽ، ألننا نعيد كتابتيا، إنيا لُدرجة ماتت لكف  حسنتيا تبقى"

،  تقض مضجعو وتتركو أسير تخيبلتوخطاطة حمـ يقظة منتبو لدىاليز الذاكرة التي ال، فشاعرىا يرسـ متاىتيا
                                                           

 ٓٔشاعرية أحبلـ اليقظة، غاستوف باشبلر،  تر : جورج سعد :  (ٔ)
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تمؾ الذاكرة التي لـ تترؾ لو بدا مف أف يعالجيا بالكممات حيف عرؼ أف القصيدة ىي سبيمو الوحيد لمخروج مف 
  تمؾ المأساة .

، لقصيدة ومشيدا بالحمـ ومشيدا لوالقد تعامؿ الشعراء الشباب مع الذاكرة بوصفيا وعيا مؤسسا لعالـ     
داعيات التي ، لينبثؽ منيا أمؿ في معالجة التعددة وخياالت جمة تتآلؼ بالكمماتفالذاكرة تنفتح عمى رؤى مت

عوالـ إلى  ، ذلؾ الواقع الذي كاف سببا في تآكؿ األحبلـ وشراسة الذاكرة ولجوء الشعراءتمؼ الواقع المتيالؾ
 المغة الدفيئة .
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 الحمم واقعا معيشاً                                  

 مدخل: صدمة التجربة الحسية 

يمثؿ الشعراء شريحة خاصة مف شرائح المجتمع، وتأتي ىذه الخصوصية مف أف الشاعر يمتاز بالوعي     
لى إنقميا التي تتوسؿ ببعض العوالـ الخيالية توسيمة مف وسائؿ التعبير  فإذا كاف الشعروالثقافة واإلبداع، 

ـ وتأمبلت فيجعميا واقعا معيشا الشاعر ىنا ينقؿ كثيرا مما ينتاب أبناء مجتمعو مف رؤى وأحبلالواقع، فإف 
الواقع المعيش لو عبلقة مباشرة مع ف ،ترتيف معيشة الشاعر بطريقة عيش المجتمعإذ  ،لعكس بالعكساو 

، الخارجية مؤثراتات أو حتى بعض األفكار والالتحوالت السياسية واالجتماعية التي تطرأ عمى البمد أو الحكوم
عممت عمى قد ، فإف حركة ما بعد الحداثة (1)عديد مف دوؿ العالـ الثالثشت المفإذا كانت حركة الحداثة قد ى

 . (2)حاولت إلغاء التيميش في المجتمعات  الناميةلى المركز، و إاولت إعادة اليامش العكس، حيث ح
، أخطاؤىا أيضًا، فقد جاءت وجمبت معيا بعض األفكار التي يؤشر الييا سمباً  بعد الحداثةحركة ما للكف     

شكبل مف أشكاؿ مذىب الشؾ  تعدفما بعد الحداثة حركة فمسفية ، إلغاء المراكز ونسؼ الوثوقية كالعدميات و
لى تقويض الفمسفات إينزع  شكؿ سمبي فيي، ة وغيرىايير الثقافية والسياسيالمعاو في السمطة   الفمسفي
، الذي فكر االجتماعي والسياسي والفمسفي، وقد "اعتمدت مبادئ ما بعد الحداثة اعتمادا ىائبل عمى ال(3)األخرى

وتتميز حقبة  ،أقساـ الدراسات اإلنسانيةوفي  –ةالسيما في الفنوف المرئي–ألقى بذوره في الحركة الطميعية الفنية
 . (4)ما بعد الحداثة بالييمنة االستثنائية ألعماؿ األكاديمييف عمى أعماؿ الفنانيف"

إّف حركة الحداثة ىي فعاليات استعمارية، احتمت مف خبلليا الدوؿ العظمى أغمب الدوؿ الفقيرة والنامية،     
وكانت ببلدنا واحدة مف ىذه الدوؿ التي عانت مف االستعمار والتيميش واالستبلب والتشيؤ، وكؿ التركات 

فكرة التخمي والنبذ واإلىماؿ والعزؿ وىي ، فالتيميش  قد يأتي "انطبلقًا مف رستعماالسيئة التي ورثتيا عف اال
ت فتصبح المجتمعا ،(5)ليست وليدة العصر الحالي، بؿ ىي قديمة متجذرة في مختمؼ الحضارات اإلنسانية"

مف الناحية الصحية،  ةوالمدمن ةمف الناحية القانونية، وبيف المجنون ةالمتشرد وأ منحرفةبيف العمى وفؽ ذاؾ 
 . (6)الناحية االجتماعية واالقتصادية مف ةجدا والعاطم ةمف الناحية الثقافية، وبيف الفقير  ةوالمياجر  ةوبيف األّمي

، والتمييز بسبب اليوية، والوضع االجتماعي اليش الصفة القانونية، منيا غياب متيميش صفات متعددةلو     
 اآلمف والخدمات الصحية،ر المأوى لمنساء، وضعؼ الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وعدـ تواف

                                                           

 123ينظر: مدارات الحداثة، د. محمد سبيبل:  (1)
 28ينظر: الحداثة وما بعد الحداثة، د. عبد الوىاب المسيري، د. فتحي التريكي:  (2)
، وينظر: الوضع ما بعد الحداثي،  12ػػ  11دليؿ ما بعد الحداثة ، ستيوارت سيـ، تر: وجيو سمعاف عبد المسيح: ينظر :  (3)

 38جاف فرنسوا ليتار، تر: أحمد إحساف: 
 13 -12:  ، تر: نيفيف عبد الرؤوؼًدا، كريستوفر باتمرجما بعد الحداثة مقدمة قصيرة  (4)
تجميات المركز و اليامش في رواية طعـ أسود.. رائحة سوداء لعمي المقري، أ. سممى أوكسؿ، أ. د. سكينة قدور، مجمة  (5)

 122:  2222، 2، ع9إشكاالت في المغة واألدب، جامعة العربي بف مييدي ) أـ البواقي(، الجزائر، ـ 
 27، بركاف محمد أرزقي : النحراؼ، دراسة ميدانية اجتماعيةينظر : الثقافة اليامشية وأثرىا عمى ا (6)
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وقد "ربطت بعض الدراسات بيف اليامشية والحداثة، انطبلقًا مف تأثير الثورة الصناعية  ،(1)...الخوتفشي األمية
قوضت أنماط الحياة الراسخة، مثؿ الجماعة، والريؼ،  عشر عمى المجتمعات الغربية، حيث في القرف التاسع
وعبلقات الصداقة والمودة، وخمقت معالجات وبنى جديدة، مثؿ المدف الكبيرة، واالتحادات  ،والعائمة الممتدة

الثانوية والفردية، وخفوت السمة الشخصية، واألسواؽ القومية، وىكذا ارتبطت مناقشة اليامشية عف قرب بقضية 
 . (2)الحداثة أو غيابيا"

، أثرت كثيرًا عمى مستوى العيش وطبيعة عدة مراحؿاقي مف التيميش الدولي في عانى مجتمعنا العر وقد     
تطور الحياة فيو، ولعؿ أشد المحف االقتصادية واالجتماعية التي واجييا العراؽ في العصر الحديث، ىي 

 ا وثقافيحصارًا  كاف إنما ،لـ يكف حصارا اقتصاديا فحسب الذي، مرحمة ما كاف يسمى بالحصار االقتصادي
لى كونو حصارًا اقتصاديًا قاسيًا أّثر بشكؿ سمبي وخطير عمى المجتمع إ، إضافة امعنوي ا وصحيو  اسياسي

 العراقي.
ضافة إلى مرحمة التيميش، عانى مجتمعنا وبضم     )االستبلب(، واالستبلب  نو فئة الشعراء مف ظاىرةوا 

واضح مف فعمو )سمب/ يسمب( أي أخذ الشيء بغير حؽ، فاالستبلب "يحوي ظبلاًل كثيرة منيا  السمب والتدمير 
كنقيض لئليجاب والبناء، ومنيا السمب بمعنى االنتزاع أو الخمع أو االنخبلع، والسمبية بمعنى النكوص 

ستبلب أف يسبقو إيجاب فبل يمكف أف ننكر شيئا أو نسمبو ما لـ ، وينبغي عمى اال(3)واالنطواء، وما شاكؿ ذلؾ"
 . (4) تكف لدينا فكرة عف وجوده

لى تعطيؿ فعاليات أدبية وثقافية إراء تأثيرًا قويًا مباشرًا، أدى ومثمما أّثر التيميش والحصار عمى الشع     
ب ىو ، فاالستبلمة وال سيما الشعر منياعالفعاليات األدبية عدة، كذلؾ االستبلب كاف لو تأثيره الواضح في ا

، وىناؾ مف يرى "أف مكاف وزماف اليزيمة (5)آخر، أو ىو بمعنى االنتزاع أو اإلزالة لىإتحويؿ ممكية مف شيء 
اليزيمة العربية يتحدداف يوميًا في شكؿ الحياة اليومية وفي الفراؽ القائـ أبدا بيف السمطة السياسية وبيف 

نسيجيا القمع وعبقيا العسؼ وأريجيا االستبداد ييـز المواطف قبؿ اليزيمة، ويستسمـ المواطف، ففي حياة يومية 
 (6)الفرد قبؿ استسبلمو الفردي"

، تو وينازع إلثبات وجوده وديمومتويكابد حياالعراقي  وكاف مف نتيجة االستبلب والتيميش أف ظؿ الفرد    
سو منخرطا في حياة رتيبة ال تسعفو في أف يوفر لنف، أيامو ويعيد فعالياتو مف دوف شغؼفحدث أف أخذ يجتر 

 ظاىرة ، وتمؾ األشياء التي يكابد لمحصوؿ عمييا، فأصبح وجوده جزءا مف وذويو مقوماتيا الحرة الكريمة
تو، وتحولو إلى كائف ضعيؼ غير ي) التشيؤ(، وىي مف الظواىر السمبية التي تؤثر في فعاليات المجتمع وحيو 

في ظؿ النظاـ  -"تحوؿ العبلقات اإلنسانية التشيؤف، دواره الحياتية بشكؿ فعاؿ وكامؿقادر عمى ممارسة أ

                                                           

 21لى الحقوؽ االقتصادية  واالجتماعية، محسف عوض:إينظر: قضايا التيميش والوصوؿ  (1)
 7نفسو:  (2)
   15، ىوبز، لوؾ، روسو، ىيغؿ، فويرباخ، ماركس، فالح عبد الجبار:االستبلب (3)
 352 وىبة: الفمسفي، مراد ينظر: المعجـ (4)
 63ينظر: االغتراب، ريتشارد شاخت، تر: كامؿ حسيف يوسؼ:  (5)
 124براىيـ محمود: االمثقؼ العربي والعنؼ،  (6)
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لى إلى أشياء جامدة وخاضعة لمنطؽ التبادؿ التجاري بالصورة التي يتحوؿ بيا البشر إ-االقتصادي الرأسمالي
 . (1)"لقوى وأشياء خارجة عف إرادتيـ "سمع" أو "بضائع" بحيث يخضعوف

، الذي يرصد الظواىر دي فكيؼ ال ترىؽ الفناف الشاعرتمؾ الظروؼ القاىرة مجتمعة أرىقت اإلنساف العا    
ناىيؾ بأف  حرة تختصر معاناة المجتمع أجمع، ، ويعيد تشكيميا برؤىيف ثاقبة فيغربميا في مزاج مختمؼبع

عكس غيره ، حمت في نفسو وجسدهفشرب مزاجيا و  الشاعر ىذه المرة قد دب ودرج تحت تمؾ الظروؼ القاىرة
، ة عمى نشأتيـ بوصفيا حقبة ثقافية، فتمؾ األحداث وبرغـ قساوتيا لـ تكف مييمنيكبرونو سنا مف الشعراء الذيف

، فيؤالء النفر ولدوا في ظبلـ اب وال كانوا أطفاال لحظة وقوعياوال قيرت عوائميـ كما فعمت بالشعراء الشب
 ، فكانت والدة شعرىـ غرابة بحد ذاتيا .القمع وشحة الواقعاألزمات وقوة  المحنة وجعجعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 22التشيؤ: دراسة في نظرية االعتراؼ، أكسؿ ىونيث، تر: الدكتور كماؿ بو منير: (1)



 

86 

 
 
 

  

املبحث 
 االول



 

87 

 المبحث األول
 األزمات السياسية ونضوب الحمم

عمى شخص أو مجموعة أشخاص أو  األزمة مشكمة تظير وفؽ أسباب معينة، فتؤثر ماديًا ومعنويًا أحياناً     
يي "حادثة فلجات كي ال تتفاقـ ويصعب حميا، لى معاإتحتاج وىي  بكامميا، عمى مستوى دولة تمتد لتكوف

خمؿ يؤثر تأثيرًا  األزمة و  ،(1)اجتماعية ناتجة عف حدوث كارثة مما يسبب في تعطيؿ بعض الوظائؼ اليامة"
بشكؿ في العادة تأتي  وىي، (2)ماديًا عمى النظاـ كمو، وييدد االفتراضات الرئيسية التي يقوـ عمييا النظاـ

لى صعوبة المعالجة وصعوبة التعامؿ معيا، ومف ثـ ضرورة البحث إمفاجئ غير متوقع، يؤدي  ولربماتدريجي 
وتحدث األزمات لمفرد بشكؿ خاص ولمعائمة  ،(3)عف وسائؿ وطرؽ إلدارتيا بشكؿ يحد مف آثارىا السمبية

اجئًا قد يقـو بتحوؿ جذري في الوضع ويشكؿ تيديدًا لممصالح ولممنطقة ولمدولة وكذلؾ لمدوؿ، فتكوف موقفًا مف
 الحيوية عامة. 

بعد االحتبلؿ األميركي عاـ  األزمات، ولكنيا توضحت واشتدت مفلـ تكف السياسة في العراؽ في منجى     
العراقية  ياسةومشاكؿ العراؽ وأزماتو تنقسـ إلى خارجية وداخمية، فالخارجية ىي تدخبلت الدوؿ في الس ،2223

ة ىي الواليات المتحدة ، وأكثر دولة تدخمت في سياسة العراؽ في العقود الثبلثة األخير بما يناسب مصالحيا
حيث "تيدؼ استراتيجية األمف القومي األميركي إلى تحقيؽ غايتيف أساسيتيف ىما: تأميف الواليات ، األمريكية

وىذا ما دعاىا  ،(4)مف الخارج في كؿ الظروؼ واألحواؿ" األمريكية المتحدة مف الداخؿ، ودفع التيديدات عنيا
، ئفية والمحاصصةوالداخمية صراع األحزاب والطا ب عمى العراؽ في عقديف متوالييف،بحجج مختمفة إلى الحر 

يذه الظروؼ وغيرىا تؤدي بالتأكيد لخمؽ أزمات سياسية نتيجتيا ف ت بشكؿ جمي في العقديف األخيريف،التي بد
سيما وأف جؿ شعراء  ،الفرد العراقيشعريا عف ىموـ  الفرد العراقي، والشاعر ىو المعبر أدبيا/سمبية عمى 

العراؽ الشباب ىـ ممف ولدوا في حقبة التسعينيات ونشأوا وتشكمت رؤاىـ الثقافية ووعييـ الفني خبلؿ العقديف 
  .األخيريف

في أوقات المحف المعاصرة، تشكؿ سيبل مف المعمومات التي تؤرخ لموجع العراقي،  يـكانت الحياة اليومية لف
 ةيوأغمبيا عمى شكؿ تقارير تسجيمية، يمكف أف يطمؽ عمييا التسجيم ،وطريقة العيش، وأساليب الكفاح اليومية

"الطبيعة وقد أو ىو  ،(5)ؽ لمحقيقة الواقعة"التناوؿ الخبّل  و"ى أو، والتسجيؿ ىو وثيقة نقؿ الحقيقة ،في الشعر
فيي تمتمؾ تأثيرىا في بناء الواقع،  ،ا بالواقعة وتتجاوزىتناوؿ الحقيقفيي التي ت أما الوثيقة ، (6)ضبطت بالفعؿ"

تسجيبل دقيقا، جعميـ أمناء عمى تصوير ما  سجيؿ الحوادث اليومية في قصائدىـوتمكف الشعراء مف توثيؽ وت
 يحدث مف أفعاؿ وردود أفعاؿ في تمؾ المراحؿ الصعبة.

                                                           

 62، د. عبد العزيز عبد اهلل الدخيؿ: معجـ مصطمحات الخدمة االجتماعية (1)
 12-5ينظر: إدارة األزمات، محمد رشاد الحمبلوي:  (2)
 6-2ينظر: مقدمة في إدارة األزمات، د. أحمد عامر:  (3)
 5/22: ع1992العمـو السياسية  ةالمصالح الدولية واألمف الدولي، د. حسف البزاز، مجمة العمـو السياسية، جامعة بغداد كمي (4)
 332السينما العممية اإلبداعية، جوف ىوارد لوسوف، تر: عمي ضياء الديف:  (5)
 545:  فيـ السينما، لوي دي جانيتي، تر: جعفر عمي (6)
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كاف بإمكاف القصيدة أف تكوف شاىدا وشييدا عمى كؿ ما يدور في المعيش اليومي مف المألوؼ وغير ولقد     
عالـ و  الفضاء الفيزيقيأو : فضاء العالـ الخارجي،  فضاءات النص الثبلثةفييا تتشكؿ  أفالمألوؼ، أي 

وىذا الفضاء  ،أي بنيتو الطوبوغرافية وفضاء النص ،الفضاء المرجعي وأ األشياء والوقائع والحياة اليومية
والفضاء الثالث ىو اإليياـ الفضائي الثانوي، أي فضاء المخيمة التي  ،النصي يكوف مغايرًا لمفضاء المرجعي

 .(1)تحيؿ النص عمى واقع افتراضي
تسجؿ فعاليات الحياة اليومية التي يعيشيا الشاعر، ويبدأ في  أف -في كثير مف األحياف  - القصيدةإف عمى 

البيت الذي ىو "أوؿ تكويف حضاري لو شخصية وجودية بني عمى األرض متحررا عف جحيـ الكيوؼ 
الكور والحفر والثقوب التي والمغارات واألقواؿ، وكأنما وجوده فوؽ سطح األرض تمثيؿ لكؿ األقبية واألعشاش و 

يحمؿ خصائص  ،ستسكنيا األحياء، البيت وأنت تراه متشبثا بأقدامو الحجرية / الطينية/ القصبية باألرض
بانتظار مولودىا، فيو حاضنة وفراش، مطبخ وستائر، تفريخ  -األرض -ا األنثى الحامؿ، المتمسكة بمشيمتي

 .(2)وموت"
/ التقريرية/ التسجيمية، مف البيت حيث العائمة وفعالياتيا اليومية، تنطمؽ نحو  وبعدما تبدأ القصيدة اليومية    

ما يسمى  تتحوؿ القصيدة إلى أيرسة/ المشفى/ المقيى.. الخ(، تفاصيؿ الحياة األخرى) الشارع/ السوؽ/ المد
الشاعر الموىوب بث ط والعادي، حيث " يستطيع القصيدة التي تعنى باليومي والبسيبالقصيدة اليومية، وىي 

الحرارة والحياة واإلثارة في المألوؼ مف كممات الحياة التي تعيش في نفوسنا، و التي ال تنبش عنيا القبور في 
، وىي التي تحقؽ شعرية التفاصيؿ الصغيرة عف طريؽ "اكتشاؼ الشاعر لممواقع الميممة مف (3)"معاجـ المغة

، لذلؾ يأتي لكبيرة، ولكنيا أعفيت مف أف تمارس دورًا قياديًا في الوعيالحياة، المواقع التي تحمؿ جدؿ األفكار ا
لييا مف خبلؿ إنياض ما ىو جدلي فييا، ومف ثـ صياغتيا مف جديد، بعد أف يضعيا في المسار إالشاعر 

لفاقدة ، وىي تمؾ التي تمثؿ مفردات الواقع المبذولة وا(4)الحقيقي مف عممية التركيب الثقافي ألشيائنا الصغيرة"
، (5)لقيمتيا التداولية، تمؾ التي تتمثؿ في التفاصيؿ الصغيرة والميممة في حيوات الميمشيف وأفعاليـ اليومية

فيي "بطبيعتيا ال تحاكي المحظات الميتة والعادية وغير اإلنسانية، إنيا جدلية بالضرورة، وجدليتيا تكمف في 
 .(6)ف غير تمؾ المحظات التي تسقط القصيدة في النثرية"التقاطيا المقطات المتحركة المتجددة والفاعمة وم

يعني أف لغة الشعر السائدة تنازلت عف أرستقراطيتيا ونخبويتيا  لحديث عف لغة الحياة اليومية،إفَّ ا    
الضيقة، وصارت تمشي في األسواؽ والشوارع واألرصفة واألزقة وغيرىا مف األماكف التي تتصؼ بأنيا ذات 

                                                           

 323ػػ  321ينظر: غير المألوؼ في اليومي و المألوؼ، بحث في سوسيولوجيا الشعرية، ياسيف النصير:   (1)
 165:  نفسو  (2)
 132دراسات في النقد األدبي المعاصر، محمد زكي العشماوي:  (3)
 48حجر الحروب، قراءات في الحداثة الشعرية، ياسيف النصير:   (4)
 332: ينظر: ذاكرة الشعر، ) رؤى ومواقؼ و مراجعات(، سامي ميدي (5)
 46ػػ  45:  حجر الحروب (6)
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، بعد أف كانت تمؾ المغة كما يقوؿ نزار قباني "بيروقراطية متعالية، بروتوكولية، ال تصافح الناس (1)نكية شعبية
 .(2)إال بالقفازات البيضاء، وال تستقبميـ إال بالقبة المنشأة وربطة العنؽ الداكنة"

لـ يكف ليا مف قبؿ  وبذلؾ تمكف شاعر التفاصيؿ اليومية مف أف يسبغ عمى تمؾ المغة االعتيادية أفقا شعريا    
ت التي قد نمر بيا دوف أف ، مف "الوقائع والحاال(3)حيف أخذ موضوعاتو مما ىو مطروح عمى قارعة الطريؽ

كتشؼ ما فييا مف زخـ شعري وداللة عميقة تغني الحياة نوال نعيرىا شيئا مف اىتماماتنا للييا أو نراىا إننتبو 
 .(4)وتثرييا"

جزء مف قصيدة الواقع، في أفراحو وسعاداتو وأزماتو وأحبلمو البسيطة، وقصيدة  إف قصيدة الحياة اليومية ىي
الحياة اليومية ىي التي تسجؿ بطريقة أشبو بدفتر المذكرات ما نقـو بو كؿ يوـ حتى لو كاف تافيا في نظر 

الدرجة األولى ، وىو ما جعؿ الناقد صبلح فضؿ يرى أف القصائد السياسية يمكف اعتبارىا وثيقة مف (5)اآلخريف
 . (6)األولى لوقائع حياتو السياسية واإلنسانية والشعورية

نادرا ما عاشيا ، عاش الفرد العراقي في القرنيف العشريف والحادي والعشريف ظروفًا إنسانية صعبة ومعقدة    
طبيعة  االنقبلبات، وكاف تأثيرىا مباشرا عمىو ، فالعراؽ مر بمراحؿ مف الثورات شاعر في مكاف آخر مف العالـ

الحياة اليومية، وعانى المجتمع العراقي وبضمنو شريحة الشعراء مف ىذه التغيرات الصعبة في طبيعة الحياة 
اليومية، فمـ يكف الشاعر ليفكر في طريقة العيش مثؿ باقي أفراد المجتمع وحسب، بؿ كاف تفكيره منصبًا عمى 

عؼ مف ىمومو ومشاكمو المعيشية، كما أّف الشعراء كتابة القصيدة، واصدار الدواويف الشعرية، وىذا كاف يضا
قد عانوا مف مسألة الكتابة لصالح جية حكومية، ونتيجة رفض بعضيـ ذلؾ ىمشت الحكومات عددًا مف 
المثقفيف واألدباء، وبخاصة الشعراء، وعانى ىؤالء الشعراء مف استبلب شخصياتيـ وحقوقيـ اإلنسانية 

منيـ السجوف، وىاجر بعضيـ خارج البمد، وعانى الشعراء األمّريف مف ذلؾ،  واالجتماعية واألدبية، فدخؿ قسـ
 و لـ تعد الناس تفكر أو تحمـ سوى بمقمة الخبز وبقميؿ مف األماف.

لقد استطاع الشعراء تطويع كؿ صعبة لبنانيـ، لتكتب أقبلميـ رغـ الحصار، وترفع أصواتيـ رغـ     
لى تخصيص مبمغ مف ثمف العيش أو إى نفقاتيـ الخاصة حتى لو اضطروا التيميش، ثـ يطبعوف الدواويف عم

  شكؿ الشعراء ثورة مضادة لمحصار، فمـ تتوقؼ القصيدة عف تجديد إبداعيا رغـ كؿ الصعوبات.فأثاث البيت، 
 
 
 

                                                           

 155الحديث، ـ. د. عبد اليادي جاسـ طعاف: ينظر: قصيدة التفاصيؿ اليومية في الشعر العراقي  (1)
 132قصتي مع الشعر، نزار قباني:   (2)
 157ينظر: قصيدة التفاصيؿ اليومية، د. عبد اليادي جاسـ طعاف:  (3)
 332:  ذاكرة الشعر، سامي ميدي (4)
، ـ. د. عمي عز الديف مطر ينظر: قصيدة الحياة اليومية في الشعر العراقي المعاصر في شعر عدناف الصائغ أنموذجا (5)

 95:  2211، 6، ع1 مسانيات والعمـو االجتماعية، مجالخطيب، مجمة الرؾ لمفمسفة وال
 62:  ينظر: أساليب الشعرية المعاصرة، د. صبلح فضؿ (6)



 

90 

 نضوب الحمم 
لمنوـ إاّل إذا كانت إّف نضوب الحمـ ىو أف "الحمـ ال ينمو وال ينجز ميمتو تماـ اإلنجاز عمى اعتباره حارسا 

 ،(1)فعالية الدفاع عف النفس ناجحة، أما في الحاؿ المناقضة فيأخذ الحمـ جرسا قمقا، أو أنو ينقطع بيقظة قمقة"
ذا نضبت الناقة:  والنضوب مف القمة والبعد، إذا غار الماء في األرض ساؿ وجرى أو جؼ فيو قد نضب، وا 

فيد بشيء جدي وواقعي، إذا نضب وجفاؼ الحمـ معناه عدـ قدرتو عمى تقديـ عطاءات ذىنية ت ،(2)قؿ لبنيا
التعامؿ مع الحمـ، كما  وفشؿ والموت، ال يكوف بوسعنساف نضب الحمـ، فحينما يكوف محاصرا بالخوؼ والاإل

 لو كاف في سعة وراحة وأماف.
لو، وكؿ إنساف لو أحبلمو التي يحتاجيا في تحقيؽ  الشؾ أّف عالـ األحبلـ، عالـ سرمدي واسع ال حدودو     

يحمموف  الشعراء ، لكففالمريض يحمـ بالعافية، والخائؼ يحمـ باألماف، والفقير يحمـ بالماؿ ،جزء مف واقع حياتو
أحبلميـ ليست عادية مثؿ بقية الناس، فيـ في الغالب يحمموف ب)يوتوبيا( مدينة فاضمة ف، ف ذلؾبأكثر م
ىي أوؿ وليس ليـ لتشييد تمؾ اليوتوبيا مف سبيؿ غير المغة فالسمطات  ساحر،كؿ شيء مثالي و  فييا مثالية
 فرويد قاؿ ، وقدلى واقع يتعارض مع مصالح السياسييف الشخصيةإحارب ىذه األحبلـ، خشية تحويميا مف ي

النائـ أف يحققيا، والقطب الثاني ف، أوليما الرغبة التي يريد يج مف ىذا بأف لدينا في الحمـ قطب"ونخر  في ذلؾ :
 .(3)ىو الرقابة التي تحوؿ دوف تحقيؽ ىذه الرغبة إذا لـ تحرز رضاىا"

وعمى الرغـ مف أف األحبلـ تختمؼ باختبلؼ األشخاص وعيا وثقافة، فإف اإلنساف البدائي، لـ يكف ليحمـ     
لعالـ المرئي وغير المرئي واحد، فاالتصاؿ ، فالبدائي "معروؼ لديو إف ا بما يحمـ بو اإلنساف المثقؼ الواعي

عنده تاـ بيف ما نسميو الحقيقة الحسية والقوى الغيبية، ولكف ىذا االتصاؿ ال يحصؿ بصورة أتـ وأصرح، إال 
يابًا"إث ينتقؿ فييا أحد العالميف في األحبلـ، حي أما الشعراء فأحبلميـ كبيرة بحجـ  ،(4)لى اآلخر ذىابًا وا 

لكنيا تنضب وتضعؼ وتتشتت تحت عواصؼ المحف واألىواء  كبيرة يـاألمنيات، أحبلمبسعة و الوطف، 
 السياسية.

، أنيكتيـ المحف واآلالـ، ووقعوا تحت في زمف صعبات والتسعينيات يالثمانينالشباب في  شعراءالولد لقد     
عانى الفرد العراقي مف  إذ ،وـ يمضي  يأتي بعده يوـ أسوأ منوضغوط  نفسانية عظيمة ىـ وعوائميـ، وكؿ ي

أمريف مريريف، أوليا ضياع اآلباء في متاىات الحروب العراقية التي ال تنتيي إال لتبدأ مف جديد، ومف ثـ 
الدخوؿ في محنة الحصار االقتصادي، حيث كاف األب يقاتؿ ال مف أجؿ االنتصار في معركة ما، بؿ يقاتؿ 

، بعد أف تعذرت لقمة الطعاـ عمى أغمب العراقييف في زمف قحطلأجؿ كسرة خبز لعائمة أكميا االدنيا كميا مف 
الحصار حيث "دمرت مكتسباتو الصناعية والعممية واالقتصادية، وقتؿ ما يربو عمى المميونيف مف أبنائو، 

زؽ نسيجو بيحت سيادتو، وفككت دولتو، ومُ يبت ثرواتو، واستُ تُ ناروط الحياة فيو ألجياؿ قادمة، و وُأبيدت بيئتو وش

                                                           

 45النـو و األحبلـ، د. عبد الرزاؽ جعفر:  (1)
 927:  جـ الوسيط، وأنظر: المع1618القاموس المحيط، الفيروز آبادي:  ينظر: (2)
 47: تفسير األحبلـ، سيجموند فرويد، تبسيط وتمخيص الدكتور نظمي لوقا (3)
 96: العقمية البدائية، ليفي بروؿ، تر: محمد القصاص (4)
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نكبات فكانت نتيجة ذاؾ مزيدا مف ال ،(1)االجتماعي، وبات مصيره الوطني قاب قوسيف أو أدنى مف السقوط"
 . وسائؿ تطور المجتمع ا في معيش وتأخر ل اتدىور و  قتصاديةاالمشاكؿ الحروب و الو 
ؿ مناسبة لتحسيف وسائؿ ـ تستطع إيجاد حمو فإنيا لمثقؿ بالحركات السياسية  العراؽ تأريخوعمى الرغـ مف أف  

ما أثقؿ ذاكرة الشاعر بالمزيد مف الصور والذكريات والتفاصيؿ، التي كاف عميو أف يسقطيا ، العيش في الببلد
عمى نصوصو الشعرية، بصفتو الشاىد عمى العصر، والتعبير عّما يحدث مف وقائع مؤلمة، تؤثر بشكؿ سمبي 

 مجتمع. عمى اإلنساف العراقي وطبيعة العيش وتطور ال
، مف نص الشاعر العراقي الشاب اً جزء ، أضحتلتي تشبعت بيا الممارسات اليوميةىذه الصور العجاؼ ا    
ثمة عبلقة تربط مثمث)القصيدة/ الحمـ/ الواقع المعيش(  فو ليا( يثبت الشاعر عمر السراي أفي ديواف )ولف

تعد بينما " ،وىي تصور بدقة ارتباط الحمـ بالواقع المعيش ،ببعضو، فالقصيدة ىي وسيمة التعبير وكاميرا الواقع
ليات الداخمة في جوىر العمؿ االبداعي، مف بيف آلياتو المعروفة" التذكر والتجربة آلية الحمـ مف أخطر اآل

والواقع المعيش في القصيدة اليومية أنيا "تيتـ بتسجيؿ تمؾ الوقائع اليومية النفسية سواء أكانت  ,(2)والحمـ"
ف الشيء الذي ميز القصيدة أكثر ىو انسياؽ لغتيا أ، إال سياسية أـ اجتماعية أـ أي شيء آخر متعمؽ بالذات

ؽ الشاعر بتجربتو اليومية التي ىي اليومية مع طبيعة الحدث وتأثرىا بو، وىذا يأتي بالتأكيد مف مدى التصا
 : (4)(11السراي في قصيدتو )رينو قاؿ ،(3)إنسانية" امصدر انبعاث شعريتو ووجوده أيضا بوصفو ذات

 ذلك الذي ظل متعمقا بأىداب الرصيف..
 يوم ابتعدِت 

... 
 لذلك نشأت ال أحب السيارات  
 فيي تزمجر كالسياسيين الرعاع

 وتتعطل كالعراق
 معنا كدول الجواروتتصادم 

 واألمّر من ذلك كمو
 ىي آخر ما بقي في عيني

 لى سيارةإلحظة غادرتني 
 أخرى فارىة                                          

يتحدث الشاعر أوال عف واقع يومي معيش )ال أحب السيارات/ فيي تزمجر كالسياسييف /  في ىذه القصيدةف   
فيي تبث رسالة  : أما القصيدة ،سيارة ال تزمجر وال تتعطؿ" ىنا "اتمنى لو عندي، والحمـ وتتعطؿ كالعراؽ(

                                                           

 12لى التحرير ، د. خير الديف حسيب: إالعراؽ مف االحتبلؿ  (1)
 22حداثة السؤاؿ، محمد بنيس:  (2)
قصيدة الحياة اليومية في الشعر العراقي المعاصر، د . عمي عز الديف الخطيب، مجمة الرؾ لمفمسفة والمسانيات والعمـو  (3)

 96-95:  2211،  6االجتماعية ، ع
 122-121ولو و ليا:  (4)
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فيذا نص  ،وقائع الحياة اليومية ، وما تفرضولى العالـ، مف خبلؿ ما تسقطو عمييا األحبلـإ إنسانية اجتماعية
بعد إخراجو بمعجزة عمى قيد الحياة، قاء العراؽ لى اآلخر، بغية إبإتتدفؽ شعري يبث إشارات وينبض معمومات 

ذا لـ ـَ تثور القصيدة إذا لـ تكف مستيدفة مف الخطأ، وا  ، نابضا بالقوة والحياة، فم يكف  مف مشاكمو، ممموًء بالعـز
شعبا مف حكومة تتنازع فيما بينيا تاركة بالخيبة  اً إف الشاعر يعيش يومو ممموء ر،حمميا قيد التحدي واإلصرا

، فتكوف النتيجة أف يأتي الوضع العاـ مكائد تأتي بيا السياسة الخارجية، وتغفؿ ما يجري مف طريح معاناتو
، التي لـ تعد تطيؽ صبرا مع كؿ تمؾ ه وحممو الذي يتبدد بفراؽ حبيبتوليحّؿ في حياة الشاعر ومصير بسوئو 

 المعاناة . 
فتفاصيؿ  ،ذاتية يومية لبمد اسمو )العراؽ(وفي ديواف )الحرب دموعيا خشنة( نقرأ لمشاعر أحمد ضياء سيرة     

الحرب، والحرب مفرداتيا  نياأرت العتبة العنوانية إلييا بال يمكف وصفيا، وقد أشا ،حاؿ صعبةاليوـ العراقي 
اليومية ) قصؼ/ تفجير/ تفخيخ.. الخ (، وال شؾ أف رىاب الحرب يشتت حمـ الشاعر أو يجعمو ينضب 

تنتيؾ سا يعاني منو الجميع، وما رىاب الحرب إال نوع مف الحرب النفسية التي بتجفيؼ منابعو، أو يشكؿ كابو 
عمى ال وعيو، ويعمؿ الحمـ عمى محاولة إنياء حالة الحرب، وتشتغؿ القصيدة  مف ثـ وعي اإلنساف، وتؤثر

عري في تكوف مفردات النص الش ،) غير البيت والسيارة والدائرة و الشارع ..الخ( عمى مفردات يومية جديدة
الحرب )البندقية والدبابة والصاروخ والطائرة .. الخ(، وىي حرب تعطؿ الكثير مف المشاريع اإلنسانية، الحرب 
التي ىي "صراع مسمح ودموي  بيف جماعات منظمة وىي صورة مف صور العنؼ ليا خاصية أساسية، ىي 

ية، إذ أنو عندما ال وخاصيتيا األخيرة في كونيا دام ،بالنسبة لمجماعات التي تقوـ بيا أنيا منيجية ومنظمة
الشاعر أحمد ضياء في  قاؿ ،(1)لى تدمير حياة البشر ال تعدو أف تكوف نزاعا أو تبادؿ تيديدات"إتؤدي الحرب 

 (2))شرائح(: قصيدتو
 لممدافن شاشة توشوش في أذن المّيت

 أدلق حسرتي في إناء وأرتدي ُعري األقدام
 ي االنفجار وبمقاسات متباعدةجرة ميشمة يصيرن

 انتحاري يعصر وجيي بخرائب ذابمة متسمحة بالقتمى
 واجمة تمك العيون الالمعة بشيخوخة الغبار

 باكين بحجم الدم المتيدل من ثنايا السيارات المنفجرة
 لم ال ُنطفىء صوت العدوى لينتقل الميرولون عبر أثير التحول؟

... 
 شجر األماكن أمضغ الورق المنزلق من

 ..أىرول ككسرة الشمس الالىثة
... 

                                                           

 174، عمر سعد اهلل : القانوف الدولي لحؿ النزاعات (1)
  34الحرب دموعيا خشنة : (2)
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 أحمل الموت في حقيبتي, أوزعو بين جدائمي..
صورة بانورامية ناطقة ليوميات عراقية تفتقد األماف في جحيـ الحرب، ىنا المعيش اليومي يعري كارثة     

صمة وثيقة بيف الشعر والحياة اليومية، ألف الشاعر وثيؽ الصمة بالمجتمع مف حولو،  أي أف ىناؾ " ،الحرب
حيث  ،الشعرية التي يصدر عنيا االبداعوالبيئة التي يعيش فييا ويتعايش معيا ىي التي تمده بمكونات التجربة 

بالغربة والضياع  ، بما فييا مف إحساسومشكبلتو وتفصيبلت حياتو اليوميةتبرز قضايا اإلنساف المعاصر 
ية، تبدأ بيـو عف تفاصيؿ حياة يوم ، فبدال مف أف يتحدث الشاعر(1)والتعقد واالضطراب الفكري والروحي"

ث ، حيقتمى.. الخ( حسرتي/ انفجار/ ميت/ عف تفاصيؿ الحياة اليومية لمحرب )مدافف/مشرؽ مبتسـ، يتحدث 
لى كابوس، بينما إيتحوؿ في عجزه عف العمؿ فيو قد  يصعب عمى الحمـ أف يؤدي دورا ما بسبب الحرب،

وليس  ،ة والحياة اليومية لمشاعر والناستمتـز القصيدة خط الحرب، وتعبر مفرداتيا عف تفاصيؿ الحرب اليومي
، وبرغـ أف لمشاعر قاموسا مكتنزا غير تمؾ المغة الواجمة المتشائمة، فيي وليدة واقعيابمقدور الشاعر أف ي

)أماف بألفاظ متنوعة إال أف الوعيو ىنا يتحكـ بو فيتحد مع المغة وينتجاف نصا بحجـ الخراب المحيط بالشاعر 
+ قصؼ+ انتحارييف+ مفخخات( و)سعادة ال تكتمؿ: حزف+ كآبة + قمؽ+  مغتاؿ: تفجيرات يومية

 .جنوف(..الخ.
 تقوـ الكتابة عمى وعي الكارثة وال ، ففي القصيدة العراقيةمشاعر العراقي الشابىذه ىي الحياة المعيشية ل    

وعي المصيبة، المصيبة أكبر مف أف يحتوييا وعي أو الوعي، وبخاصة بعد فشؿ األحبلـ العراقية في بث 
 تتحقؽ مـ تعد ىناؾ أحبلـ قابمة لمتحقؽ، واألحبلـ الف، في )نضوب األحبلـ( إذ أسيمت الحرب، حياة جديدة

، المثيرات الخارجية، ومشاكؿ  ألف الراحة التامة التي يحاوؿ النوـ تقديميا لئلنساف ميددة مف ثبلث جيات
 .(2)النيار، واالندفاعات المكبوتة غير المروية

في ديواف )ما وصؿ منيا( تكمؿ الشاعرة "رلى براؽ" السيرة الذاتية المعاصرة لعراؽ الحرب ويومياتيا، نقرأ      
 (3): ي قصيدة ) أرؽ(ف

 تفتش عن كذبة واحدة
 تبرر ىذه الحرب

 صابعيا عمى جبين أبأوحينما تمرر 
 منذ التصق بالتراب

 لم يعرف
 طعم ليالي القمر

 تفتش عن قبر واحد
 بال شييد

                                                           

ة في شعر صبلح عبد الصبور، الناس في ببلدي أنموذجا، د. إيناس محمد سيد حسف، حولية كمية الدراسات دور الكمم (1)
 1237 : 34 ، ع2ندرية، مجاالسبلمية  والعربية لمبنات باإلسك

 52:  ينظر: النـو و األحبلـ، د. عبد الرزاؽ جعفر (2)
 56-55ما وصؿ منيا:  (3)
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 وأحيانا تتمصص عمى دوالب أرممة
 تنبعث منو رائحة األحالم
 تفتش عن ثوب واحد

 .ال يحمل لون الخيبة الذاتية
فالشاعرة ىنا يبدو أنيا تتحدث عف سيرتيا الذاتية، وىي سيرة مشابية لبقية السير العراقية أثناء الحروب     

والحمـ المقيد ىو  ،واالنتكاسات والمشاكؿ التي تنتجيا الحروب، فالحمـ ىو الحمـ نفسو، مقيد بضراوة الحرب
، والدليؿ عمى ذلؾ ىو تشخيص الشاعرة (1)يتحدد حجـ حضور الحمـ وسبؿ تأثيره ونماذج تنصيصو""الذي 

لؤلحبلـ إذ تبحث عف رائحة، ثـ ترفع مف قصدية ذلؾ بوضع لفظة )واحد( بعد )ثوب(، ففي ذلؾ كشؼ مف 
 الشاعرة عف حجـ نضوب الحمـ.

والحياة اليومية ىي نفسيا بتفاصيميا التي فرضتيا ظروؼ القتاؿ وما ينتج عنيا مف مآس وويبلت، أما     
المتردي، وعكس الحمـ الذي صادرتو أو حاولت أف تصادره  فيي عكس الواقع المعيش المتراجع و القصيدة

القصيدة ىنا ىي الحؿ فالحرب، القصيدة عكس كؿ ىذا، فيي حية نابضة ثائرة، تصور وتعالج وتطرح الحموؿ، 
 عندما تضيع أو تضعؼ الحموؿ .

لى إدعوة  ،)أنت ال تممؾ الجيات( يؼ مف ديوافشر وفي قصيدة )ال تحمـ مجددا( لمشاعر أحمد ساجت     
ب والسياسات المتعاقبة عمى ابتكار حمـ جديد، ال يشبو أحبلمنا، ألف أحبلـ العراقييف نضبت بفضؿ الحرو 

الوعي التي أثرت تأثيرا مباشرة عمى البلوعي،  ، تحت ضغوطالحمـ عالـ واسع، لكنو يصغر ويذبؿف ،الخطأ
رسالة مغمقة ينبغي  "فيو، ـ لديو القدرة عمى التنبؤ ماداـ مرتبطا بالعامؿ النفسي المعرفيفتيّبست األحبلـ، والحم

فتحيا مف خبلؿ رموزىا الخاصة، وغبلؼ الرسالة قد يكوف في مثؿ أىمية محتواىا الداخمي، وتبدو صور 
عادي بالزمف األحبلـ متعارضة عمى نحو مضحؾ أو مخيؼ، ىي تحتشد في رأس النائـ، وفييا يكوف الحس ال

مفقودًا، وتكوف الصور المنتجة في األحبلـ شديدة الحيوية والرمزية، فيي صور ال تصرح بالواقع  بشكؿ مباشر 
لو القدرة عمى استكشاؼ ومناقشة وتحميؿ  -إف صح التعبير - ى، فالحمـ المعاف(2)وال تعبر عنو  بشكؿ صريح"

عندما يمرض وينضب، فقد يموت  -الحمـ –والمستقبمية، لكنو وتحدي العديد مف العناصر الحياتية اليومية 
 دوف أف يحقؽ شيئا مف أىدافو.

تناقش الحمـ الذي قد يضمر أو يضعؼ، ولكنو ال يموت وال يسمح لميأس طريقا أو  ف ىذه القصيدةإ    
، رغـ أف الواقع مجاال، فميما اشتدت التحديات، يبقى الحمـ يخطط ويؤسس لبناء فضاءات إنسانية آمنة وسميمة

 (3)الشاعر: قاؿ, المعيش ما يزاؿ يرزح تحت واقع الحرب وتبعاتو
 ضع

 في حقل السكون
                                                           

   163مرايا التخييؿ الشعري، محمد صابر عبيد:  (1)
، وأنظر: قدرة األفراد عمى التنبؤ في األحبلـ" تدخؿ العامؿ النفسي 3الحمـ و الرمز و األسطورة، د. شاكر عبد الحميد:  (2)

 49والمعرفي في ظاىرة األحبلـ التنبؤية، سعاد قادوس:  
 65أنت ال تممؾ الجيات:  (3)
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 صخب الشارع
 شدد عمى ذئاب المحظات

 حراسة الوقت
 رمِ او 

 مع كل جثة بال رأس
 فصال من كتاب التاريخ

 خارطة لمدينة ال تقدس طفال
 ثم

 استفق
 . وال تحمم مجددا

وفي قصيدة)حرؼ الخبز( لمشاعر عامر موسى الشيخ مف ديوانو "غاليري موت مدينة"، نبتدأ بالعتبة النصية 
لى موت حضارة أو موت دولة وغير ذلؾ، ويصاحب ىذا االنييار حمـ عاجز إ"موت مدينة"، فيمكف تأويميا 

ظـ األحواؿ إما مكبوتة أو عف تحقيؽ أية رغبة إنسانية، ويعجز الحمـ إذ "ال يستطيع تحقيؽ رغبة في مع
، فكـ مف رغبات إنسانية تـ كبحيا؟، فالتفسير واضح ىنا ىو انييار أغمب المدف العراقية تحت (1)مكبوحة"

 :(2)الشيخ قاؿ ،روب والدمار والسياسات المتعاقبةسمسمة مف الفجائع والويبلت بسبب الح
 ىو يأكل

 من أطراف الخبز أحالما مؤجمة
 من الشعر ما يكفي لديو

 لسد سعر كفن
 لموت مؤجل

 سيمتقي بو عند تقاطع ما
 بتفجير سيارة ما

 أو كاتم صوت ما...
لة نبلحظ مف خبلؿ ىذا النص الشعري المكثؼ المضغوط تحت أخبار المعيش اليومي المؤلـ في "محاو     

التي تعني الكثير بالنسبة لشاعر لى معنى ما كامف في ىذه المقطات اليومية إاعتصار المشيد اليومي لموصوؿ 
شاعر  يسمميا  ، وكأنيا رسالةالسيرة الذاتية لبمد اسمو العراؽ مستمرة عمى ألسنة الشعراءف ،(3)قصيدة التفاصيؿ"

ىذا الواقع  لى الحزف، لكف الحمـ يناضؿ ويجاىد مف أجؿ إحبلؿ صورة تفاؤلية عمىإآلخر، فمف الحرب 
الويبلت التي تحؿ وتتراكـ عمى الببلد بيف وقت وآخر، وتكوف القصيدة صفة لصبر  المتغير سمبا بسبب

ومع أننا نبلحظ  أف الشاعر يستخدـ )ما: لممجيوؿ ويكررىا( لمداللة عمى أف  ،العراقييف ميما اشتدت المحف
                                                           

 51، سيجموند فرويد، تبسيط وتمخيص الدكتور نظمي لوقا:تفسير األحبلـ (1)
 32غاليري موت مدينة:  (2)
 26، فخري صالح: ريتسوس في الشعر العربي المعاصر شعرية التفاصيؿ _أثر (3)
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نما ىدفو الجميع ببل استثناء، إال أف الحمـ يوسع م دارؾ القصيدة باألمؿ الموت العراقي ال يقصد أحدا معينا، وا 
الكبير، رغـ أف العراقي لـ يعد  يبالي بالموت، وصار حممو الكبير لقمة خبز، و العراؽ ليس آمنا مف جوع 

تتحدث إذ  ،الحرب التي تيب بقسوة مف كؿ جانبوخوؼ ونقص في الثمرات، لكنو صابر صامد بوجو رياح 
مجيوؿ/ معموـ اسمو  ؿ مف يشاء ويذؿ مف يشاءفيقت ،ووؿ يجوب مدف العراؽ مدينة مدينالقصيدة عف مجي

 . وقد صار ىذا المجيوؿ مفيومًا، المجيوؿ يأتي مف أي مكاف ويدمر أي مكاف ،)الحرب(
وفي قصيدة)مالـ تقمو الخياـ( مف ديواف )سماء لطائر مف ورؽ( لمشاعر مؤيد نجرس، ثمة تداخؿ شعري     

، المخيمات التي انتشرت في بعض قصيدةعنيـ  ترا ما كتبنادر مع حاؿ مأساوية ألناس الخياـ، الذيف ناد
 (1)الشاعر نجرس:قاؿ  ،ريا عف بيوتيـ التي ىدمتيا الحربمناطؽ العراؽ تعويضا مز 

 أحالميم....
 أن يستعيدوا

 دفة الفجر األخير
 أو أن تمطف شمسيم

 تمك النتوءات...
 التي انتظرت طويال

 أن يراودىا غبار العائدين...
 الميل...

 جرح غائر
 لكنو خجال يمر عمى رصيف الجائعين...

... 
 تتطاير األحالم...

... 
 وطن

 يصفده الحديد... 
ال  اافتراضي حبلبوصفو لى الحمـ إحت ضغط وعيو الذي لجأ تبدأ القصيدة بحمـ ينسؿ مف الوعي الفقير، ت    

لتوليد معنى يطمع مف قمب  ، "لخمؽ جو غير واقعي، جو طالع مف معنى االستعارة التي يستخدميابد منو
المعيش اليومي ىنا مختمؼ ف ،(2)لى عالـ الحمـ والخياؿ الجامح"إي، ولكنو يتجاوزه في الوقت نفسو المشيد اليوم

لى الخيمة تبتكر األحبلـ إة التفاصيؿ اليومية، فمف الخيمة بالقمؽ ويسيطر الروتيف عمى بقي اليوـإذ يبدأ تماما، 
" يجعؿ الشاعر شاىدا مف  ، األمر الذيوثيقة وتسجيبل يوميا لوقائع تتكرر كؿ ساعةرؤاىا، وتصير القصيدة 

نسيابية األحداث وتدفقيا العفوي، إذ تعرض في الكف فاعميتو ال تؤثر في ، جية، ومشاركا فاعبل مف جية ثانية

                                                           

 79-77سماء لطائر مف ورؽ:  (1)
 25، فخري صالح:ريتسوس في الشعر العربي المعاصر شعرية التفاصيؿ _أثر (2)
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، فبل جديد في عالـ المخيمات، سوى الممؿ (1)شاشة الكتابة بأقصى ما يمكف مف حيوية ووصؿ طريؼ بالواقع"
 ال تفاصيؿ أخرى تتجدد، بؿ زمف متعب كأنو واقؼ ببل حراؾ.و والقمؽ، 

كما  وفي قصيدة) الخارج مف قمبو( لمشاعر حسيف عمي رىيؼ مف ديوانو )ينطؽ عف اليوى( وىي تتحدث    
 : (2)لشاعر المصاب نقرأعف طفؿ ا تشير عتبة اإلىداء )إلى ولدي الذي ولد بفتحة في القمب(،
 طفل

 ومنذ قدومو لم يقترف
 غير انييار الدمع

 ساعة يرزأ
 طفل تدارى بالنيار

 فحزه ظل بأقدار العراق مخبأ
 يختار من ضحكاتو أشجارىا

 ومن الندى
  ما قد ينز .. فيظمأ

... 
 من ضيم أمس
 والغبار يموكيم

 بالحرب أحالم بيم تتيرأ
... 

 في قمبك المفتوح 
 لمضحى أياموفّتح 

 الالتي أضأن
 أتطفأ!؟

المعيش اليومي ىنا سمسمة مف آالـ طفؿ وحسرات أب، التفاصيؿ اليومية ال تعدو كونيا قمقا وخوفا مف حاؿ 
  ف األحداث المستدعاة مف مكنز الذاكرة مقصودة، غايتيا األساسيةأ، حيث "مرضية قد تتطور نحو األسوأ

التأسيس لنص شعري يحتفي بالتفصيمي واليامشي والمختمؼ مع كؿ ما يعنيو ذلؾ مف تتبع الوجود اليومي 
وجَمد العراؽ والعراقييف، وقدرتيـ  ،مف صبر العائمة الحمـ ال ينطفئ، بؿ ينيضف ،(3)العارض في تفصيؿ دقيؽ"

 و يتألـ و العراؽ يمرضف ،العراقييف كما كانتلى إوالرفعة  لى الببلد،إعمى ابتكار أمؿ كبير يعيد المجد 
ىنا القصيدة تبرر حاسة الوجع، ولكنيا ال تسمح  و ،؛ ألف فيو جذوة الحياة وعنفوانيا لكنو ال يموت و يضعؼ

 وىذا يكفي. ، فالعراؽ قوي بما يكفيبتغمب الضعؼ واالنييار
                                                           

 25:  2213،  237صيؿ مممح مف مبلمح الشعر التونسي، عبد القادر عميمي، جريدة الحياة الثقافية ، عشعرية التفا (1)
   18 -17ينطؽ عف اليوى:  (2)
 26، عبد القادر عميمي: صيؿ مممح مف مبلمح الشعر التونسيشعرية التفا (3)
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شاعر ميند صبلح، تبدأ القصيدة بشعرية وفي قصيدة ) الرسالة األخيرة( مف ديواف )جدائؿ شنَكاؿ( لم    
 (،لى اهلل البريء مف كؿ انتماءاتنا لو)إو ذلؾ في عتبة اإلىداء األسئمة، أسئمة الوجود وعبلقة الخالؽ بالمخموؽ،

 (1)الشاعر: قاؿلى الشؾ  بأمور كثيرة، إة ضغط نفساني عظيـ، أوصؿ الشاعر واضح أف القصيدة واقع
 

 أخبرتو في رسالتي األخيرة
 أن الشعوب  جميعيا  فقيرة

 والحّكام
 قد أسرجوا

 يمشو عند عر 
 أحالمنا الصغيرة

 وسمموا أرواحنا لجنة مثيرة...
... 

 وساعي البريد
 قد فجروه
 بعبوة كبيرة

، فعف طريؽ الخطؼ والقتؿ و االغتصاب، تتشكؿ تفاصيؿ بشكؿ غرائبي اليومي دـ القصيدة المعيشتق    
 ، إنيا قصيدتو التيي رسالة، ورغـ ذاؾ فإف الشاعر يقدميا لو فويحيط بيا عممايرقبيا اهلل يومية مخيفة، 
، لكنو يبرئ اهلل مف أف يكوف وبرغـ إحاطتو مسؤوال عف ىذه التفاصيؿ كما يعيش مأساة وطنويعيشيا يوميا 

شعب يا ال، تمؾ األزمات التي أضحت سيرة ذاتية يعيشسمطانو عمى وعي األزمة وافتعالياألف ىناؾ مف يقيـ 
 ة القتؿ اليومي وىنا تقع تحت سطو  الحياةو ، مستقبؿ قمؽ وغامضفال وينتيي عندىا حممو المتواضع،

فإف  اآلالـينما تكبر و ب ،لى حد الجنوفإيؿ اليومية سوى االرتباؾ والفزع بل لوف لمتفاصف، صراعات السمطة
ؤالء سوى عف طريؽ الحمـ، حيث تشحذ ، فبل حياة ليتتبلشى ومعيا تتبلشى حياتيـ كميااألحبلـ تصغر و 

مف تعسؼ  وحية عما يجري في الخفاء والعمف القصيدة وعييا العالي بصرخات المظموميف لتقدـ صورة حقيقية
ت فباتت رسالة الشاعر معمقة في فضاء رغبتو حيف قطع ،بحؽ ىؤالء الذيف ضربيـ الظمـ مف كؿ جانب

 ، فقد تفجر ساعي البريد وتعطمت السبؿ الرابطة بيف الشاعر وبيف اهلل . الصمة بيف المرسؿ والمرسؿ إليو
صورة مؤلمة عف الوجع الذي يعاني إنيا  ر الذي يبحث عف إلو يقرأ رسالتو،فأظير مسحة عدمية عند الشاع

منو الذيف تعرضوا لمخطؼ أو األسر، وىي سخرية ما بعدىا سخرية، ضحؾ مؤلـ ينفثو الشاعر مف روحو، 
 أمر يدؿ ووى ،يـ حؿ أو جزء مف حؿ لمشكمة كبيرةىو المضحؾ المبكي، عندما يعجز الحمـ عف تقد وىذا

 . عمى عدـ قدرة اإلنساف عمى تشكيؿ الصورة والخياؿ عمى أرض الواقع
  

                                                           

 12-11جدائؿ شنكاؿ: (1)
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 المبحث الثاني 
 الروتين اليومي وتأجيل الحمم

لى الخنوع والممؿ إتمو أخرى، وتميؿ النفس البشرية  تتباطأ الحياة تحت ظؿ الكآبات التي تضربيا ضربة    
ينصرؼ المجتمع إذ وتبدأ ىذه المرحمة مف الروتيف، وتنشغؿ األنفس بدال مف )الحمـ( بالبحث عف لقمة الخبز، 

سريعا حسب الحالة النفسية لمشخص، لى أعماؿ يومية يحددىا الزمف النفساني، حيث ىنا يكوف ثقيبل أو إ
 ىو ، ويظير الزمف إما متباطئا أو سريعا، و(1)وحيث تختفي التوقيتات التقميدية كاليوـ والميؿ والنيار والساعة

 . واقعالو اإلبداع أو تغيير ألى التجديد إدرا، فبل يتطمع أحد ال يأتي سريعا في ببلدنا ااّل نا
فإف استشراؼ الحوادث التي ستقع في المستقبؿ يبدو بعيدا عف ستشراؼ، ولـ يعد أحد ييتـ بزمف اال    

لى إيراد ما سيقع إتعييف بأنيا ستقع الحقا، إضافة  المنطؽ أوؿ وىمة، ألف ىذه الحوادث لـ تقع بعد وليس ىناؾ
، (2)لوقبؿ وقوعو يقمؿ مف فرص تشويؽ القارئ، ويظير الشاعر بمظير العالـ المتعالي عمى القارئ المروي 

لـ تعد ىناؾ قيمة أو معنى  ألحبلـ تعرؼ مسبقا ، و شيئا حيف يخفييا ويؤجميا في حمموفبل يستشرؼ الشاعر 
لى أجؿ غير مسمى، فضغط العيش أصعب مف أف إلناس ال تمغي أحبلميا بؿ تؤجميا أنيا ال تتحقؽ، لكف ا

 يمكف تجاوزه نحو حمـ قد ال يأتي بشيء مفيد. 
التي تكابد لكي تحرر نفسيا وتحرر واقعيا مف  ور يقع عمى الضد مف واقع القصيدةالمكر ىذا الواقع     

سس حيف تؤ  رقوفالقصيدة تقع عمى الضد مف الروتيف أو أنيا تخت ف اجتراره لحركة الناس واألشياء،سذاجتو و م
ىو يمدنا و ، مغةال الشعر ىوف ؾ حجب المعتاد والمطروؽ والمتوقع،، ييتلنفسيا واقعا جماليا غير نمطي

، أي ال بد مف تصنيؼ العناصر الكثيرة التي تدخؿ في يقرر أف األمر الجوىري ىو النظاـبتصور كامؿ حيف 
، فالنص الشعري ينبني عمى قواعد أساسية أىميا المغة ( 3)تركيب المغة الشعرية عمى أساس الوصؼ المغوي

وىنا بالضبط تتحرر القصيدة  ،ثقافية يعاني مف الفقرمى مرجعات والمرجعيات الثقافية، وكؿ نص ال يعتمد ع
  مف رتابة سياقيا لتنطمؽ إلى فضاءاتيا الواسعة . 

 
  

                                                           

 ، وأنظر: مسائؿ في التصور و االبداع، جماؿ عبد الممؾ 138:  دالو، تر: بكر عباسينظر: الزمف والرواية، أ. أ من (1)
:152 
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   :الروتين اليومي
ف أ، حيث تكمف العبلقة في وطيدة بينو وبيف التسجيميةيوميا، والعبلقة  العمؿ ىو تكرار نفس الروتيف    

، فاإلنساف بطبعو (1)"توثيؽ يومي لؤلحداث بشكؿ واقعي بدوف تدخؿ الخياؿ أو المبالغة أو غير ذلؾ" التسجيمية
َيميؿ إلى االستقرار والثبات، وىذا يدفعو إلى َتكرار أمور معينة بشكؿ يومي، حتى يكوف ىذا العمؿ دأبا أو 

حيانا لى أمراض نفسانية قد تصؿ أإؤدي ديدنا، ال يستطيع االبتعاد عنو، وىذا يخمؽ نوعا مف الممؿ والكآبة ي
ف فإ، و رغـ أف بعض النفوس قد ترتاح لممارسة ىذا الروتيف اليومي وتعتاد عميو ،لى حد الجنوف أو االنتحارإ

 واإلنتاج والحاؿ النفسانية لمفردالعمؿ  اإلنساف يكتشؼ الحقا أضرار ىذا الروتيف، وتأثيره السيء عمى
ف أىـ ردود األفعاؿ لمقضاء عمى الروتيف ىي يد والتغيير، الرياضة، االستماع : اإلبداع، التجد (2)والمجتمع، وا 

قامة العبلقات وفتح الحوارات مع اآلخريف .اإلجازة والسفر، شحذ اليمـ ورفع المعنويالى الموسيقى، إ  ت، وا 

ولو كاف ذلؾ ، فسو دائما بالبحث عف ىذه السعادة(، لذلؾ تطالبو ن ) السعادةلو طموحو الكبيرفاإلنساف      
نتيجة لى العقؿ لخمؽ شيء مف الراحة والسعادة، و إنفساني منفذ  بداعفاإل ،ـ مجازيةعف طريؽ تحقيؽ عوال

التوجو نحو "نشاطات قادرة عمى أف تزّودىـ بمحوؿ تعويضي، أو بتعويض  لىإضغوط كثيرة يضطر الناس 
وحيَّة والفنيَّة و الفكريَّة، الَّتي تزودىـ ببعض  عف اآلالـ الَّتي تنزليا بيـ الحياة، والتَّعويض يشمؿ كّؿ األنظمة الرُّ

فاإلنساف يشعر دائمًا بخيبة  ،(3)مكاسب المتعة غير الجسديَّة، دوف أف تبعد الفرد عف الّنشاطات االجتماعية"
، وىو يعرؼ بوضوح يكثر أو القيود والّتحريات االجتماعيةأمؿ في عالـ متشابؾ معقد سيطرت عميو التّقنية، و 

يقؿ، أّنو ال يمكف العثور عمى الجّنة المفقودة، و"أّنو ُمرغـ عمى الّتعايش مع البليقيف والمخاطر، وأّنو يتوّجب 
ة، وأّف التَّطور الكامؿ لقدراتو يمكف أف تمنحو شيئًا ما مف القوَّة والجرأة"عميو االعتماد عمى جيو   .(4)ده الخاصَّ

وبما إف الروتيف ىو خميط الواقع الذي نعيشو، فمـ يكف لمشعراء إال أف يدخموه في قصائدىـ، محاولة لتفعيؿ     
وتنتيي بو لتعطيو بعدا ضروريا  ف الواقعقصيدة اليوـ تبدأ م ، فػ"الواقع الجديد في القصيدة التي ىي جزء منو

جديدا تحاوؿ مف خبللو وعبر تحوالت مكشوفة الوصوؿ إلى ناحية الحمـ الجماعي الذي بدوره يوصمنا نحو 
أحبلـ  قع بكؿ حاالتو مف فرح وأزمات و، فالقصيدة المعاصرة تعبر عف الوا(5)الحمـ" –الموقؼ–ضفة القصيدة 

اليومية التي تسجؿ ما يشبو دفتر المذكرات الذي يسجؿ كؿ شيء، "إنيا السجبلت بسيطة، فيي قصيدة الحياة 
ومجاالت  عموـ النفس واالجتماع واالقتصاد الكبلمية والتصويرية والعممية، فتنيؿ صورىا وموادىا األولية مف

 و شعريًا. ليامإر بتجربتو اليومية التي ىي مصدر ، وىذا ما يؤكد مدى تمسؾ الشاع(6)أخرى ال حصر ليا"

                                                           

/ 4/ 32لى إ 2211/ 1/4ية الفضائية لممدة مف دراسة تحميؿ مضموف األفبلـ التسجيمية الوثائقية في قناة الجزيرة الوثائق (1)
 98/413ع العراؽ : الجامعة المستنصرية، ، نيمة عبد الرزاؽ عبد الخالؽ، مجمة كمية اآلداب،2211

كاتبا يتحدثوف عف روتيف الكتابة"،  تر:  59مف حياة كاتب "  يـو :، وأنظر 15وداعا أييا الممؿ، أنيس منصور: ينظر:  (2)
 8: عمي زيف

 .153تر: د جوزيؼ عبد اهلل:  ،فكر فرويد، إدغار بيش (3)
 131جوىر اإلنساف، إيرؾ فرـو :  (4)
 182دراسات في شعر السبعينات، حاتـ الصكر:  –مواجيات الصوت القادـ  (5)
 44، ياسيف النصير: والمألوؼغير المألوؼ في اليومي  (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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لى لعبة اجتماعية إار ترسيخ األلفة عف طريؽ تحوليا فاليومي "سيؿ مف ممارسة لعبة الحياة التي تتـ في اط   
لى الميثولوجيا إاالت حدثت مف قبؿ وتمتد بجذورىا لغوية مشاعة، قد يكوف ىذا الترسيخ نتيجة التراكـ لح

حباطاتو، مف كما أف الممؿ الوظيفي ىو "صورة مف  ،(1)القديمة" صور االكتئاب المتعمقة بضغوط العمؿ وا 
مظاىره وضوح بوادر السأـ عمى العامؿ، وعدـ وجود الدوافع لمعمؿ وفقد القدرة عمى االبتكار، كما ال يبدو عميو 

 .(2)االستجابة ألية ظروؼ تحسينية"
حشائيا شعرية ىي "التي تجمع في ألذلؾ فإف القصيدة التسجيمية أو القصيدة التوثيقية أو قصيدة الوثيقة ال     

مة، والتجديد في الخطاب الثقافي، وتعدد مصادر المادة الشعرية، وكسر حدود ظفكرة التمرد والفوضى المن
، أي أنيا كانت مدعاة لمتجديد والتمرد عمى النص القديـ، واألخذ (3)النص، واستيعاب مظاىر الحياة اليومية"

الشعر يمثؿ حياة الشاعر  ت الروتينية لئلنساف خبلؿ المعيش اليومي، فػػ"مف كؿ ما ىو متوفر أماـ التحركا
ؿ ، لكنيا "بالمقاب(4)النفسية وكؿ ما يضطرب فييا مف قمؽ وحيرة وكؿ ما يصيبيا مف رجفات وىزات عاطفية"

ئة لمطبقات ولمصبلت، وارتبطت بحركات الشارع وبف ولوجية الكتمية وييدألغت ىذه القصيدة أي اعتبار لآل
دوف أي تدخؿ أو ضغط  –الشباب–، أي أف القصيدة ظيرت لدى الشعراء (5)الشباب وبخطابيـ غير المستقر"

 آيديولوجي أو تحزبي تكتمي، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، فيي رافضة لكؿ ما مر ذكره.
 تأجيل الحمم:

"مجموعة رموز، وىو نوع مف سمسمة  ينبغي في البداية الفصؿ بيف حمـ النـو وحمـ الطموح، فحمـ النوـ ىو    
، وحمـ الطموح ليس (6)الوظيفة الرمزية" إلىدالالت، إنو لغة ليا قوانينيا  وآلياتيا الخاصة، التي تؤدي مباشرة 
لى لغة كمغة الشاعر ولغة القاص إالكممات حمما حقيقيا بمعنى الكممة، بؿ أف يترجـ ىذا الحمـ مف خبلؿ 

 وغيرىا.
ما يسمى كمو لو عبلقة بتأجيؿ الحمـ أو  لصاحبيا، وىذا ؽ أو مستحيمة ولكنيا أماف  التحق فيناؾ أحبلـ صعبة

 .(7) فيو َأجؿ وآجؿومنعو  الشيء التأجيؿ مف حبسممنوعة التحقؽ، ف مؤجمة أوالحبلـ باأل
ينسج أحبلمو في خيالو، ويعبر عنيا مف خبلؿ لغتو، ويدوف تمؾ المغة كتابًة، و"بعض الكتابة  فالشاعر    

تأخذ عمى عاتقيا دور التأجيؿ أيضًا. إنيا أشبو بدوراف الراغب حوؿ رغبتو، يحاوؿ امتبلؾ الرؤيا كاممة قبؿ 
فأصبح الشاعر مثمو مثؿ أي إنساف يحمـ بعالـ طبيعي، لكنو يكاد يصوره بشكؿ  ،(8)"الشروع بالقفز بمظمة

                                                           

 327، ياسيف النصير: المألوؼ غير المألوؼ في اليومي و (1)

 36معجـ مصطمحات الخدمة االجتماعية، د. عبد العزيز عبد اهلل الدخيؿ:  (2)
 66:  غير المألوؼ في اليومي والمألوؼ (3)
 91 -92، د. شوقي ضيؼ: العربي المعاصر دراسات في الشعر (4)
 66: غير المألوؼ في اليومي والمألوؼ (5)
، وأنظر: النـو واألرؽ واألحبلـ بيف الطب والقرآف، د. حساف شمسي باشا: 147الحمـ والرمز واألسطورة، عبد الحميد شاكر:  (6)

 17باشا: 
 7، باب اليمزة: عجـ الوسيط ، مجمع المغة العربيةالمينظر :  (7)
 12، جماؿ عمي الحبلؽ: تأمبلت في األدب والفف و الحياة تأجيؿ المذة (8)
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مثالي، فبالنسبة لمشاعر "اإلقامة داخؿ عالـ غير مرئي يتشكؿ لكنو موجود قبؿ التشكؿ، ليس جنينا بؿ كائنا 
عيش مجبرًا  في ، وبذلؾ تكوف فكرة التأجيؿ ىو أنؾ ت(1)"مكتمبل، لكنو محجوب بثقافة موروثة أو بحياة موروثة

 عالـ وأنت خارجا عنو ورافضا لو، ولست معمنا ال جيرا وال ىمسا عف ذاتؾ.
يرتبط ىذا المعنى لمتأجيؿ بما جاء بو دريدا في تفكيكيتو ومفاىيمو، فقد أدخؿ مفيوـ االختبلؼ أو و     

، وقاؿ (2)آف واحد معا"اإلخبلؼ الذي يعني بو "مفيوـ مقتصد يحدد عممية المغايرة والتأجيؿ أو اإلرجاء في 
لى إاألصؿ مؤجؿ دائما والمختمؼ يحيؿ دائما  " ، أي أفبأنو أكثر أصمية –االختبلؼ– عف ىذا المصطمح

لئلدالؿ عمى فعؿ  –كما تقوؿ فبلف أخمؼ موعده –غيره، فبرفع التاء مف االختبلؼ، يبرز فعؿ اإلخبلؼ 
 ومف ثـ التبلعب بالمفردة العربية، وبيذا يمكف (3)المذكورة" المغايرة واإلحالة المتضمنيف في المفردة الدريدية

 .ياوتوظيف إبراز معانييا المتعددة
لى مفيوـ التأجيؿ ىو مصطمح إؼ عند دريدا والذي يؤدي بمعناه ومف المعاني المرتبطة بمفيوـ اإلخبل    
االلتفاؼ الذي يعمؽ إنجاز الرغبة أو لى وسيمة التطويؿ أو اإلطالة في إطالة" و"ىو أف نطيؿ أو أف نرجع "اإل

ذلؾ في  ، سواء تـي فيو تأثيرىما، أو يمطؼ مف حدتولى طريؽ يمغإشباعيا، أو يحمميا بعيدا اإلرادة أو إ
يصبح ىذا التطويؿ إطالة أو مسافة، ومسافة زمنية، وزمنا مسافيا، وتكوينا أساسيا  ،اإلدراؾ أو في البلوعي

، فاإلطالة ىنا تصنع (4)تطمؽ عميو الميتافيزيقا أو عمـ الطبيعة السامي في المغة" لممكاف والزماف، عمى نحو ما
فيو يتأمؿ التحقيؽ، أو يكوف حمما سواء حممو في ، ، الذي قد يكوف واقعاالمسافة بيف ما يريد المرء تحقيقو

 وعيو أو الوعيو، فالمسافة موجودة بسبب التأجيؿ أو اإلرجاء أو اإلطالة عمى حد سواء.
ف الكينونة تتكوف مف المعرفة والذات العارفة الذي يرى أاإلرجاء مصدره مفيـو ىيدكر عف الكينونة، ف    

ف الحقيقة التي نصؿ إلييا اليوـ تظؿ مرجأة لحيف ظيور ح ومنيا ، قيقة أخرىوكبلىما يتغير بتغير الزمف، وا 
س معنى ثابتا بؿ يمكف إرجاؤه لحيف جاءت ال نيائية المعاني لدى دريدا وىي كؿ معنى نصؿ لو اليوـ لي

 .(5)ظيور معنى جديد

، أو بصورة  أدؽ عدد نصا، وكؿ نص أدبي فيو إرجاء معنى وصفوالحمـ في بعض مراحمو تطورا ب يشكؿ    
مغي المعنى القديـ لمحمـ، وتظير معنى جديدا، يجديد  تأويؿلى إلمعاني غير المكتشفة، وىي بحاجة مف ا

مشروعا دائما لمتأجيؿ أو اإلرجاء، ماداـ يشكؿ أثرا أي معينا مف المعاني ال ينضب إال وىكذا يبقى الحمـ 
ىو شرط كؿ اختبلؼ آخر  –بيف العالـ والمعيش –إف االختبلؼ بيف الظاىر و الظيورفػػ" بتجدد القراءات،
ىو أصبل أثر. وىذا المفيـو األخير ىو بالفعؿ سابؽ عمى كؿ إشكالية فسيولوجية حوؿ ؿ وكؿ أثر آخر، ب

                                                           

 12تأجيؿ المذة تأمبلت في األدب والفف و الحياة ، جماؿ عمي الحبلؽ:  (1)
 126، تر: كاظـ جياد: الكتابة واالختبلؼ، جاؾ دريدا (2)
 126نفسو:  (3)
 56:  1986 ،3ع ،6االختبلؼ المرجأ، جاؾ دريدا، تر: ىدى شكري عياد، مجمة فصوؿ، مج  (4)
الكتابة و  ، وينظر: 64ة، عبد اهلل الغذامي: لى التشريحيإير مف البنيوية وينظر: الخطيئة والتكف ، 58 :نفسو  ينظر (5)

 57: تر: كاظـ جياد ،جاؾ دريدا االختبلؼ،
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وىو ما يعني مرة أخرى  ،ماىية االنطباع وعمى كؿ إشكالية ميتافيزيقية حوؿ األصؿ المطمؽ لممعنى بشكؿ عاـ
 .(1)الداللة"ر ىو اإلرجاء الذي يفتح الظيور و . إف األث أنو ال يوجد أصؿ مطمؽ لممعنى بشكؿ عاـ

لى العمؿ يوميا بنفس التوقيت، إلى شبو آلة، يذىب إوؿ اإلنساف بسبب الروتيف اليومي إف ثقؿ الحياة وتح    
يعود بنفس التوقيت، فتكوف الحياة ىنا مممة تقميدية ال تجديد وال إبداع فييا، و يقوـ باألعماؿ نفسيا يوميا، 

لئلنتاج المادي، أي عندما أصبحت تمؾ القوة الكمية المحددة  حينما "أصبحت التكنموجيا ىي الشكؿ العالمي
لحياة العصر وثقافتو في ظؿ مجتمع طبقي قمعي اضطيادي، أصبح منطقيا الذي ىو منطؽ سيطرة اإلنساف 
عمى الطبيعة المنطؽ المحِدد لمعبلقات االجتماعية أيضا، أي عبلقة اإلنساف باإلنساف، وىكذا بدال مف أف 

وجو التحرر عف طريؽ لى أدوات، أمست عقبة في إية عف طريؽ تحويؿ األشياء كنموجيا قوة تحرير تكوف قوة الت
 لى حيف التغيير النفسي والعممي.إمـ أما عاطبل أو ميمبل أو مؤجبل ، ويكوف الح(2)لى أدوات"إتحويؿ البشر 

الحياة الروتينية  مدة، وبخاصة عندما تطوؿ الكآبةلى إابؿ الضيؽ والممؿ وأحيانا تقع النفوس تحت و     
 الحيوانات حينما تسبت وما عند يشبو وىو سموؾ  ،يجيا في دائرة الخموؿ واالستسبلـاليومية، فيقع المجتمع تدر 

وشيئا فشيئا تتبمور الحياة اليومية مع طوؿ الوقت وتظير آثارىا السمبية  ،دوف حركةمف تقضي فصؿ الشتاء 
 ومع شيوع الفساد بسبب عوامؿ مختمفة فمف ،ي، حيث يكوف الخطأ صوابا والصواب خطأمثؿ التطبع السمب

، حيث "يعيش النظاـ السياسي العراقي حاليا أزمة معقدة عمى المستويات اإلنساف الطبيعي اف تكثر مشاكؿ
الضطرابات لى ظيور اإدية واالجتماعية والثقافية، أدت كافة وفي القطاعات المختمفة السياسية و االقتصا

السياسية وانعداـ السمـ االجتماعي والمدني، وتعدد الوالءات والقيـ والمرجعيات الوطنية، وكثرة الصراعات 
، (3)والتناقضات، وتفاقمت ظاىرة التفكؾ السياسي والتحمؿ االجتماعي، وأصبحت أجيزة الدولة مشمولة وضعيفة"

في مراحؿ زمنية مختمفة، فضبل عف اختبلؿ تنفيذ  الطائفي حترابى  ممارسة العنؼ أو االلإكؿ ىذا  أدى 
ذه أوضح صورة لحقيقة النظاـ السياسي في ،سياسات الدولة الخاصة بالتنمية واإلعمار لمنيوض بالواقع العراقي
دولة مع بوصفو ، إذ أصبح معرضا النيياره في العراؽ في الوضع الراىف، والمشاكؿ التي عمقت أزمات النظاـ

 .(4)ستراتيجيات مبلئمة وناجحة لبناء الدولة مف جديدافقدانو 

كمما كاف المجتمع ضعيفا أصيب باإلحباط وكثرت ف، لى األزمات السياسية ويبلت الحروبإأضؼ     
نيتو التحتية، ويميؿ تتفتت بفؽ أو المحاصر بسمطة ما،  أمراضو، حيث تتكرر المواقؼ بسبب المحيط الضي

رص تغيير المجتمع لى السكينة واليدوء، والعيش بأبسط الطرؽ والوسائؿ، دوف الحصوؿ عمى فإأكثر فأكثر 
في الشعوب الفقيرة بسبب تردي الحكومات، وعدـ االستقرار السياسي  ، وىذا يحدث في الغالبةوالحياة المعيش

كيؼ مع التغيرات في البيئة المحيطة واالستجابة لما تفرضو الذي يعني عدـ قدرة المؤسسات السياسية عمى الت
 . (5)ىذه البيئة مف تحديات

                                                           

 152، تر: أنور مغيث و منى طمبة: في عمـ الكتاب ، جاؾ دريدا (1)
 18ىربرت  ماركوز، تر: جورج طرابيشي: اإلنساف ذو البعد الواحد،  (2)
 3،  زيد عبد الوىاب األعظمي: 2223أزمة النظاـ السياسي في عراؽ ما بعد  (3)
 3نفسو:  ينظر: (4)
 65 -61، نصر محمد عارؼ: لمعاصرةينظر: نظريات التنمية السياسية ا (5)
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دماف ، ا ممبلروتين أضحت بل سنجد أف حياة األفرادمثولو أخذنا العراؽ      بسبب مف ضياع الفرص وا 
مف الحواجز  بكثيرالعمؿ قد قيد ف ،وازدياد العنؼ وتردي الخدمات ..الخلمشاريع الكبرى الحروب وتأجيؿ ا

د اعدمع ازدياد أ، المشاريع الكبرى السياسة والمصالح الشخصيةوابتمعت ، الحكومية والحزبية والعشائرية والدينية
 .وانحراؼ الشباب لبطالة ما أدى إلى انتشار ا، متوقفة والمسروقةالمشاريع المؤجمة وال

كثرت حاالت الطبلؽ بشكؿ مخيؼ، ف تدريجيا،سرة تتفكؾ ، بدأت األـو أز وجراء ىذا الوضع العراقي الم    
البنى التحتية في المدف التي احتميا داعش،  تر تدمثـ ، وانتشر التسوؿ، ونيضت الجريمة، وتفشت البطالة

ويعني تدمير البنى "تدمير المرافؽ العامة كالطرؽ والجسور والكاببلت والبنية األساسية لمطاقة مثؿ نقؿ وتخزيف 
 ناىيؾ بتوقؼ ،(1)ـ والبنى التحتية لممياه"خمص مف النفايات ورأس الماؿ العاالمتجددة والتاألحفوري والمصادر 

و"سياسة المحاصصة حيث ولدت الحكومة بوسط  الحكومة ، و ضعؼمشاريع اإلعمار في المحافظات
التي تكونت في ىيكؿ النظاـ وبنيتو  ، أىميا المحاصصةداخمية مضطربة و ، وفي بيئة خارجيةمشكبلت بنيوية

عرقية، وتفاىـ بيف النخب الحاكمة، يمزميـ باحتكار  –وتفاعبلتو، خبلؿ اقتساـ السمطة وفؽ أسس طائفية 
 . (2)لى ديموقراطي"إراطي منو وقن، ليكوف قريبا مف نظاـ أو السمطة، مما جعؿ النظاـ يخضع لموجوه نفسيا

، 2223وأيضا تدخؿ جيات أجنبية في تحديد مصير العراؽ وسياستو، حيث "شكؿ العراؽ الجديد بعد العاـ    
، باإلضافة نياية لحكـ البعث والمجد العربي  لى اعتباره بداية حكـ المميشيات والخبلؼ الطائفي والنفوذ إالمزعـو

مما جعؿ األسرة في ، (3)وقتاؿ بيف الطرفيف" لى ساحة حربإحيث تحوؿ العراؽ  ،اإليراني واإلمبريالية الغربية
لعراقية أف شدة الفاقة والعوز والحرماف والخوؼ والتيجير وغير ذلؾ، ليذا ال يمكف لمعائمة الع مزر، وض

 ، ما دامت أسباب الضعؼ والتخريب قائمة وتزداد كؿ يوـ.تتماسؾ وتعيد تنظيميا
مثؿ ، والمجتمع، فتحت ظروؼ حياتية صعبة لتدىور األسرة، تبعا فقد تدىورت أما العبلقات االجتماعية    

فقداف األماف، وغبلء العيش، وغياب الحريات، وانتياؾ الحقوؽ والقتؿ والتيجير والمطاردة والطائفية وحرب 
ف الصعب أف تؤسس مجتمعا صالحا فم ،ولممجتمع داعش، تفككت بعض األسر العراقية بشكؿ مدمر لمعائمة 

انتشار المميشيات وبروز العشائرية  بسبب  ماففييا قانوف، ضاعت فييا المقاييس، كفقداف األفي دولة ال يوجد 
المناسب في المكاف غير ضع الشخص و ، ثـ منسوبيةالمحسوبية و وال فساد في استعماؿ الماؿ العالـ و ال

 المركزي .
المجتمع وفي حياة الشاعر، فقد ارتبط  تعد المدينة مف أىـ الظواىر االجتماعية المييمنة والمؤثرة في و     

في الدراسات الحضرية تعني المدينة األكبر في البمد،  ، والييمنةوجودىا ارتباطا وثيقا بوجود المجتمع اإلنساني
والتي تمييا مدف صغيرة أو قرى مف حيث الحجـ والوظيفة، و"يمكف أف نطمؽ لقب المدينة األولى أو المييمنة 

                                                           

 5اإلنفاؽ عمى البنى التحتية  بيف الوضع الراىف والمأموؿ، أحمد عبد الوىاب:  (1)
 7تحديات وفرص، د. عادؿ عبد الحمزة ثجيؿ:  -السياسة واألمف في العراؽ  (2)
 6الطائفية و الحكومة و مستقبؿ العراؽ، رانج عبلء الديف:  (3)
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وترتبط ىذه  ،مثؿ شبكة ربط بيف أرجاء الببلد، وتحقيؽ مستوى عاؿ مف الييمنة عميياعمى المدينة التي ت
 . (1)نمط توزيع المراكز الحضرية في المحافظة وتفاوتيا مف حيث الحجـ"الييمنة ب

لذلؾ "تعد المدينة حالة طبيعية إنسانية، فيي بمثابة الكائف الحي في تغيير دائـ ومستمر، مف الناحية     
، فكبلىما يشيد  ، ال توجد مدينة بقيت عمى حاليا الذي ولدت عميو شكبل وحجما الزمنية والمكانية والحجمية

تحت تأثير عدد مف العوامؿ، يأتي في مقدمتيا النمو السكاني الذي يعد اليـو  -ازيادة أو نقصان-تغيرا مستمرا 
 .(2)ظاىرة عالمية كعامؿ يدفع في ىذا االتجاه"

"تبدو المدينة تدوينا فظا، يشبو الوشـ عمى خاصرة المكاف، أو فوؽ الجبية الرخوة مف المكاف، وسعيا وىكذا     
، فبل يكتنو ما بمسالكيا بشريا حثيثا القتناص الزمف وحبسو في تجاويفيا، ثـ إراقتو وقسره عمى حصر انسرابو

التي راكميا اإلنساف في مدينتو التي الثنيات والندوب  لـ تقرأ عبلماتو عمى صروحيا، وفي مختمؼ الطيات و
 .(3)أنشأىا تقميدا لمنشآت الطبيعة"

بالتعقيد فأحداثيا متنوعة، وقضاياىا متعددة  حد الباحثيف "ويمتاز أسموب الحياة في المدينة عمى ما يرى أ    
وىناؾ  ،(4)ىا"، ففييا إشكاليات مثؿ الغربة والفقر والسياسة والعمؿ والسكف والجنس واإلدماف وغير وكثيرة
لى خبرات وتنظيـ إظيـ متطور ومتجدد، والحاجة أيضا لى خبرات وتنإت تواجييا المدف، منيا "الحاجة مشكبل

لى المدينة، إوكذلؾ اليجرة مف القرى واألرياؼ متطور ومتجدد، ومف المشاكؿ زيادة الوالدات وقمة الوفيات، 
المدينة، والضغط عمى المدينة بسبب كثرة البطالة وتفشي  وانتشار العشوائيات والتجاوزات ووسائؿ اإلزعاج في

االزدحامات الكبرى، وتغير أخبلؽ أىالي المدينة لتداخؿ بنيات المجتمع تداخبل غير  الفقر وأزمات السكف و
 .(5)"متجانس

ية عمى الشاعر، قد تشكؿ عائقا أيضا في المعيش اليومي الخاص المدينة وما تشكمو مف ضغوط نفسإف     
تجعمو حائرا يدور في فمؾ التساؤالت، كيؼ يواجو كؿ ىذه و بو، وتربؾ أفكاره، وتعطؿ خططو اإلبداعية، 

مف أحبلـ مؤجمة أو المشكبلت اليومية، وما تبعث مف ممؿ وروتيف في مسيرة حياتو، وكـ تحوي ىذه الحياة 
 مكتظةلى قراءات وقراءات لكي تعطي المعنى الوافي لتعالؽ الشاعر مع مجتمع مدينة إج مرجأة، تحتا

 بالضغوطات النفسية واالجتماعية والحياتية.
مب مف اإلنساف براءتو وأصالتو نساف، بينما الشوارع قد تسفعبل أف المدينة تؤثر عمى إنسانية اإل يعني وىذا    
مف المفاىيـ الفكرية البارزة  "، واالغتراب حيافاالغتراب في كثير مف األؤدي إلى ، االستبلب الذي يتوعيبوط

                                                           

، نضاؿ بخيت محمد بخيت، مجمة جامعة بحري لآلداب والعمـو الييمنة الحضرية لمخرطـو الكبرى )األسباب والحموؿ( (1)
 345، وأنظر: الجغرافيا، موضوعيا ومناىجيا وأىدافيا، صفوح خير: 42: 2212 ، 2عاإلنسانية، 

مؤشرات الييمنة الحضرية لمدينة النجؼ، أ. د. فؤاد عبد اهلل محمد، الباحثة رفمة يعرب يوسؼ، مجمة البحوث الجغرافية،  (2)
 121:  2215،  21ع
 9المدينة الضحمة، د. صبلح صالح:  (3)
 32، د. عبد اهلل حبيب التميمي: المدينة في الشعر العراقي الحديثتحوالت  (4)
 1ينظر: المدف الجديدة ومشكمة اإلسكاف الحضري، حفيظي ليميا:  (5)
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"استبلب أو  تساوى المفيوماف فػ، وقد ي(1)في الفمسفات الحديثة، والمعاصرة، كما في عمـ االجتماع وعمـ النفس"
ماىيتو  نساف عف اإلنساف، واستبلبالنشاط، واغتراب اإل اإلنساف عف نشاطو، وعف منتوجات ىذاغتراب ا

 وقعوا تحت دىشة أضوائيا ، و، وبخاصة أولئؾ الذيف جاؤوا مف خارج المدينة(2)" كجنس بشري عمى السواء
، عيشيا وتطورات تفاصيؿ حياتيا اليومية الطارئة عمى حياتيـ التقميدية عمى لـ يعتادوا التي
"ىو لحظة ديناميكية، نتيجة وسبب، فيو نتيجة لبلنسبلب، أي النشاط  ىيغؿ االستبلب/االغتراب بحسبف

وتصير  –في آخر  تشيؤ في موضوع –الخالؽ الذي تقوـ بو الروح إذ تجسد فكرتيا خارج نفسيا في موضوع 
أو في حالة االستبلب/االغتراب عف نفسيا، مما يستفز أو يحث عمى رفع االستبلب/االغتراب،  بذلؾ غريبة

 .(3)و، تجاوزه، نفيو"ئلغا، إنقضو
يتعالؽ الديواف مع مرجعيات ثقافية، حيث يظير  ( لمشاعر أحمد شمس، تناص مع الفجيعة )في ديواف    

لذكرى مرور الشمس" مع الروتيف  تعالقت قصيدتو " إذالوجو الحقيقي لمتماىي بيف النص ونصوص سابقة، 
 (4):قاؿ، ؿ األحبلـوالممؿ وتأجي

 كل نبوءاتنا عن آخر النيارات
 كانت مكررة في أحالمنا

............. 
 سنيرول أكثر مما في أقدامنا

 وراء الشياطين
 والمالئكة المارقين

 الذين سرقوا من الحقول ضحكاتنا
 ومن المساء

 وقوفنا عمى األفق
 سنيرول
 ونيرول
 ونيرول.

عادة ذات األفعاؿ مرة بعد ، يؤكد حالة ر فعؿ )اليرولة( ببل طائؿنبلحظ تكرا     الممؿ والروتيف ببل نتيجة، وا 
إشارة  ،نو الممؿ والتكرار والروتيف، إ؟ أخرى، فما معنى أف تعيد الشيء أكثر مف مرة وال تجد فائدة مف ذلؾ

إف األثر ىو اإلرجاء الذي يفتح الظيور : " يقوؿ دريدا لى تأجيؿ حمـ ما أو إرجائو أو ترؾ أثر لذلؾ،إواضحة 
. وىو أصؿ لكؿ تكرار، وأصؿ المثالية، ولكنو ليس  . وىو الذي يربط الحي بغير الحي بوجو عاـ لداللةوا

                                                           

 11 : س، فالح عبد الجباراالستبلب، ىوبز، لوؾ، روسو، ىيغؿ، فويرباخ ، مارك (1)
 12نفسو:   (2)
 73نفسو:   (3)
 24تناص مع الفجيعة:  (4)
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مثاليا أكثر منو واقعيا، وليس معقوال أكثر منو محسوسا، وليس داللة شفافة أكثر منو طاقة معتمة، وال يمكف 
 .(1)ألي مفيـو ميتافيزيقي أف يصفو"

ىذا المطمع االستيبللي في القصيدة "ؼأحمد شمس واضحة في أكثر مف نص  وظاىرة التكرار في شعر    
، لى جمؿ شعرية أخرى، وأعني في المقاطع التالية لمقصيدةإت السياؽ مع تعدد مفاتيح الدخوؿ يتكرر بذا

نوع مف والشؾ أف التكرار في القصيدة  ،(2)"مونولوج داخميوالفعؿ الدرامي ىنا أخذ منحى متفاوتًا انطوى عمى 
أنواع الممؿ وسمب حرية التصرؼ، وىذه الحرية ىي "مفيوـ مف المفاىيـ الكبرى التي تحكـ وعي اإلنساف 
فتحرؾ مشاعره وتوجو فعمو، وىي لذلؾ مف المفاىيـ التي يصعب تحديدىا تحديدا جامعا ومانعا، نظرا لتأثرىا 

 . (3)وقة"بالخبرة االجتماعية، وارتباط معانييا بجممة مف األفكار المسا
 (4):قاؿتتحرؾ القصيدة لممزاوجة بيف الروتيف والتسجيمية، أي توثيؽ تفاصيؿ الحياة اليومية المممة،  كذلؾ    

 وستبقى أسماؤنا بذمة اليواء
 والميل الذي أوقدنا

 لدفء ساعتو األخيرة
 انصرف لتأدية طقوسو الجديدة

 تاركا دخاننا بال فضاء
 ولن يستضيء بنا أحد

 تناقمناه مدونا,كل ما 
أدواتو) الممؿ  ،لى حمـ مؤجؿإ فضاء/ لف يستضيء بنا أحد( نصؿ ومف خبلؿ )أسماء بذمة اليواء/ دخاننا ببل

والنسياف( وىي أقصى حاالت االستبلب، حيث تفرغ الشخصيات مف قيمتيا اإلنسانية ووجودىا  شوالتيمي
فمف أيف يأتي )الحمـ( والشخصية ، (5)ومصيرىا، ثـ إىماليا وحشرىا في دائرة "اإلقصاء التيميش والنسياف"

قراءة جديدة،  مفالحمـ  يؽلتحق، فبلبد عمى العزلة واأللـ والحرماف وتعتاد ،تتآكؿ تحت ضربات الروتيف القاتؿ
 . يكوف الروتيف قد غادر بفعؿ عمؿ إبداعي أو غيره

ال طموح  لى انثياالت بسيطة جدا،إتحولت أحبلمو  أف، ومما يؤكد عدـ قدرة الشاعر عمى ممارسة الحمـ    
 :(6)في قصيدة "حمـ"قاؿ  ،فييا وال مستقبؿ زاىر

 أنا مثمك يا أبي

                                                           

 152: جاؾ دريدا، تر: أنور مغيث ومنى طمبة ،في عمـ الكتابة (1)
 21/2/2215، 1426وحدات البناء الشعري في )تناص مع الفجيعة(، زىير الجبوري، مبلحؽ المدى، بغداد،ع  (2)
مفيـو الحرية بيف النقد والدراسة، قراءة تحميمية مقارنة لكتابات مطاع صفدي وسارتر أنموذجا، أحمد رضا حيدرياف شيري،  (3)

 82:  2213، 12منير زيبائي، مجمة إضاءات نقدية، السنة الثالثة، ع
 23تناص مع الفجيعة:  (4)
ػػ نحو مقاربات جديدة لمكافحة التيميش في العالـ العربي،  لى الحقوؽ االقتصادية واالجتماعيةإقضايا التيميش والوصوؿ  (5)

 24:  التيميش والميمشيف في مصر والشرؽ األوسط، حبيب غائب وراي بوش )محرراف( ، وأنظر: 6محسف عوض: 
 12 الفجيعة: مع تناص (6)
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 أحمم بعائمة أنتشر فييا
 وبطريقة األوبئة / اإلشاعات

 أبدد فييا كذبة الموت
حمـ بأف يؤسس أسرة ، فالشاعر يالذي مارسو اآلباء حمما لؤلبناء مزحة كبرى أف يغدو الروتيف اليومي إنيا    

، الذي تشارؾ مع جيمو في التأسيس لنمط طع الكبير بيف الشاعر وبيف والده، عمى الرغـ مف التقاكما فعؿ والده
أضحى لكف ىذا الروتيف الذي يبدوا مستيجنا مف الشاعر  يكف فيو مغايرة لمسائد والمألوؼ،روتيني لـ حياتي 

بفعؿ  -ولد فيياالتي  -التي حرمت الفرد العراقي مف أف يمؤل الحقبة التاريخية ، حمما في عيد المحف واألزمات
كما -وأخذت تتنامى بطريقة األوبئة ، لخرابورثت اوا أسرىـ التي ، إذ تزوج اآلباء فأنجبوا فأنشؤ وإبداعي يمثم
، الموت ذاتو جعمو يشاىد الموت في كؿ تفاصيمياه المواقؼ برؤية عدمية تدالذي تختمط عن  -يرى الشاعر

األحبلـ ليست ليا قابمية عمى دفع غائمة الموت عندما ف ،معوتبادؿ األحبلـ اختطؼ والده فمنعو مف أف ي يالذ
 يعمف حضوره.

قصيدة)مشروع( لمشاعر إبراىيـ الماس مف ديوانو "ما قالو األخرس"، محاولة لتشكيؿ حمـ مفترض، وفي     
 :(1)الشاعر قاؿيتحقؽ في زمف آخر،  عسى أف، استبدالو بما ىو متاح، فيتـ لكف الحمـ يتشتت لصعوبة تحقيقو

 في الميمة الطويمة الباردة ىذه
 مرةلست ممن يقعون في السخافة 

 بعد,بامرأة تفّل شعرىا عن  أن أفكربدل 
 وجدت الفكرة وأكممت مشروعي قبل النوم

 سأربّي كمبا .
 لو سّنان طويالن , أبيض اكبير  اكمب

... 
 سأحمل عصاي. مرتديا اإلفرنجية .

 وأشعل ناري . ىناك ..
 عاليا مع النسر.

العصافير ، التفاصيؿ رىيف بيئة جبمية تممؤىايجعؿ حممو  - (2)بعضيـكما أسماه -فالشاعر الرعوي     
، إذ ال يرى نفسو لذوباف تممي عميو أػحبلما إضافية، لكف تمؾ البيئة التي يعشقيا حد اواألنيار وتتابع الفصوؿ

 ،، لذا ينفي أف يقع في أوىاـ يأتي بيا الخروج إلى فضاء مكاني آخرمكانا سواىايحيى بغيرىا وال يرى لنفسو 
 ؿ أمنياتو . فتبقى الطبيعة ىي المعوض الوحيد لك

رجاء  ة(ة )في الميمة الطويمة الباردإف عبار       الماس ابراىيـ الشاعر يقوؿحمـ، التعبير عف الممؿ والروتيف وا 
 ،العظيـ ماضيو ضريبة ىي والدموي والمضطرب البائس وحاضره ،العظيـ ماضيو ىو ومأساتو العراؽ قدر"

                                                           

 75 األخرس: قالو ما (1)
 2222/ 1/ 14صحيفة اليـو الثامف، األردف،  -إبراىيـ الماس، شاعر يعمف تفرده رغـ حداثة تجربتو، حاوره صالح حمدوني 2)(
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 تاريخ يفيـ خاّص  طراز مف لقائد بحاجة   فيو ليذا باىضاً  ثمناً  يدفع وسيظؿ ،الحمـ نحو تاريخو يحثّوُ  وسيظؿ
 ،والحمـ والُممكف فيو الفاعمة والقوى وتعقيداتو العصر ومتطمبات حاضرهُ  جيداً  ويفيـ ومتطمباتو التميد شعبو

 أجمؿ تشريف ثورة : بألـ   أقوليا تنطفئ، ال لكنيا أخرى، تارة وتشبُّ  تارةً  تخفت ،مستّمرة ثورة   حالة في العراؽف
 .(1)"عراقّياً  تكوف أف شرؼ أعادت العالـ في ثورة  
لكنيا في الغالب  ،لؤلحبلـ ، فالعراؽ ىو حقؿ تجاربوىذا القوؿ يؤكد اندفاع العراؽ نحو الحمـ المؤجؿ    

فإف تشتيت الحمـ لكثرة مطالبو، تجعمو  الى قراءات متعددة تحيي فييا معاني جديدة كما يقوؿ دريدا، لذإتحتاج 
في حالة الحمـ ليس ساكنا، بؿ "إف العقؿ في حالة الحمـ إنما يعمؿ  فالعقؿ ،منااًل صعبا، وغاية شبو مستحيمة

لينفتح أماـ  ،إال أف نفيـ مفردات تمؾ المغة وبمغة أخرى، ىي لغة الرمز، وما عمينا ،ويفكر، ولكف بطريقة أخرى
مما عدـ ترابط الحمـ  منيا، و لى تأجيؿ الحمـإأخرى تدعو  ا، وكما أف ىناؾ أسباب(2)العالـ بمعاف غنية وثرة"

فيما عمى حد سواء انعكاسات لممخاوؼ وحاالت القمؽ التي يمكف  ، ينتج المعقولية الواقع واألسطورة بآف واحد
 .(3)أف تكوف أوجيا عامة لمظرؼ اإلنساني وخاصة في المجتمعات المتميزة عف غيرىا

وفي قصيدة صالح رحيـ "مظمة شوبنياور" مف ديوانو "ريشة لطائر منقرض"، تبدأ العتبة النصية الرئيسة     
"عمى تفاعؿ جدلي دائـ  تنطوي ةالمفارق عمى اعتبار أفى المفارقة والغموض، قبؿ كؿ شيء بعنواف يشتغؿ عم

بيف الحقيقة و الذاتية، وبيف الحرية والضرورة، بيف مظير الحياة وحقيقو الفف، بيف وجود المؤلؼ في كؿ جزء 
 .(4)بوصفو )المتقدـ( الموضوعي" دعا منعشا وبيف ارتفاعو فوؽ عممومف عممو عنصرا مب

ر منقرض( عنواف الديواف وما عبلقتو بعنواف ائلمفارقة نسػأؿ )ما فائدة ريشة لطخبلؿ ىذه اومف     
أف العنوانيف يقعاف في دائرة اإلرجاء والتأجيؿ، مثمما تفعؿ القصيدة في بل شؾ ف ،القصيدة)مظمة شوبنياور(؟
، أكثر مف قراءةإلى لييا مف القراءة األولى، بؿ نحتاج إرض" عتبة نصية ال نصؿ نفسيا، فإف" ريشة لطائر منق
 :(5)الشاعر قاؿ، وكذلؾ ) مظمة شوبنياور(

 فتيات كثيرات مثل ابنتي
 سيأتين بعد ماليين السنوات
 دون أن يدرين لماذا أتين؟

 وكثيرات رحمن
 دون أن يدرين لماذا رحمن؟

                                                           

 2222/ 1/ 14األردف، صحيفة اليـو الثامف،  -إبراىيـ الماس، شاعر يعمف تفرده رغـ حداثة تجربتو، حاوره صالح حمدوني (1)
سبلمية، آنا ماري شيمؿ، تر: حساـ الديف جماؿ بدر، محيي الديف جماؿ رىا في الثقافة االأحبلـ الخميفة ػػ األحبلـ وتعبي (2)

، وأنظر: األسطورة في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ، أحمد اسماعيؿ  446بدر، حارس فيمي شوماف، محمد إسماعيؿ السيد: 
      42:  النعيمي

، وأنظر: مغامرة العقؿ األولى، فراس السواح:  143: ينظر: اإلبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، عدناف حسيف قاسـ (3)
13- 14 
 122: المفارقة و صفاتيا، سي. ميويؾ، تر: عبد الواحد لؤلؤة (4)
 14ريشة لطائر منقرض:  (5)
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 وكثيرات يعشن اآلن دون لماذا
 وأنا سعيد لين كثيرا...

، تمؾ التي تعيش يوما مكرورا ده الفردية ليصؿ إلى عالـ المرأة، المرأة العراقية تحديداىنا يعبر الشاعر حدو     
ف أف ، يمنعيا موجودىا محكوـ بنسؽ اجتماعي تعسفي، فريقة التي ماتت عمييا نسوة قبمياوتموت بنفس الط

وأكثر مف ذلؾ   دىا المحكوـ عميو سمفا بالتيميش،و ، فتعيش رتابة الواقع ورتابة وجتعبر الحدود التي ألزمت بيا
بتمؾ الحاؿ  ، والشاعر راض  ت ىذا الوضع وألفتو ولربما أحبتوتمؾ التي اعتادىي أف المرأة التي يعنييا الشاعر 

، وىي تحتاج مثميا مثؿ الحمـ ،سئمة مؤلمة وأجوبتيا دوما مؤجمة، فاألجدؿ األسئمة وأرؽ التمردالتي تبعدىا عف 
 اؿ محنة الشاعر الذي يدرؾ كيؼ تكوف ، وتمؾبشكؿ جدلي يكد الذىف لموصوؿ إليوقراءة الواقع والتاريخ  إلى
 . (ماذا)ل

"تظير ىذه االختبلفات وتثمر معاني جديدة،  إعادة القراءةو  ،إف محنة الشاعر ىنا أنو يعيد قراءة الواقع    
ىذه  ،وسبلسؿ ونظـ آثاربيف العناصر أو باألحرى تنتجيا أو تجعميا تنبثؽ بوصفيا كذلؾ، وتشكؿ نصوصا 
وىذا ىو الذي دفع  ،(1)السبلسؿ وىذه النظـ ال يمكف أف تتحدد معانييا إال في نسيج ىذا األثر أو البصمة"

ا يعيد لو صياغة ، ويحاوؿ أف يجعؿ مف الفمسفة أفقالسؤاؿـ ديوانو بعنواف يحمؿ كنو الشاعر إلى أف يس
تدوير المعنى وتكرار المفظ  يعبراف عف حالة مف الروتيف أو الممؿ، وىذه ، فاألجوبة، وىنا يتـ تدوير المعنى

شياء الواضحة المباشرة ال لى فؾ أسراره واكتشاؼ معانيو، فاألإفي بعض جوانبيا تشكؿ حمما يحتاج الحالة 
 لى إعادة قراءات عميقة مف أجؿ استنباط معنى جديد.إ تحتاج
وفي قصيدة "حتى أحبؾ" مف ديواف "التحميؿ النفسي لموردة"  لمشاعر وائؿ السمطاف، يبدأ االفتتاح بجدلية     

الموت، فاألوؿ ابتداء والثاني انتياء، ومع ىذا  يمكف ليذا الحب أف يتوفر معفبل  ،التنافر )الحب/ الموت(
فالقصيدة تكتنز بالصور المجازية، والمجاز ابف االنزياح، الذي ىو يعني "استعماؿ المبدع لمغة مفردات 

بحيث يؤدي ما ينبغي لو أف يتصؼ بو مف تفرد ،  يخرج فييا عما ىو معتاد ومألوؼوتراكيب وصورا استعماال
، فاالنزياح ىو الخروج عف المألوؼ والسائد لغرض تحقيؽ قيمة جمالية في التعبير، (2)"وابداع وقوة جذب وأسر

  :(3)الشاعرقاؿ  ،يمنح الشعرية موضوعيا الحقيقي –بحسب جاف كوىف –فيو 

 حتى أحبك
 عمي أن أنزع ىذه الرائحة من مالبسي )رائحة الموت والنادبات (...

 تراقبني ألضيء....عمي أن أجدد مفرداتي بما يميق بعينين 
 وأسمع صوت نفسي ,

 أن أكسر رتابة العشاق , مثال:
 أن أبكيك كمما تفرحين

 أو أتركك كمما تريدين أن نموت معا
                                                           

 33الكتابة واالختبلؼ، جاؾ دريدا، تر: كاظـ جياد:  (1)
 7، د. أحمد محمد ويس: ياح مف منظور الدراسات األسموبيةاالنز  (2)
 27التحميؿ النفسي لموردة:  (3)
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                ... 
 حتى أحبك, تصفق األبدية....                                    

                                                     ... 
 ....حتى أحبك, عمّي أن أرتب العالم بما يميق                                   

فمف خبلؿ) أنزع الرائحة/ أجدد مفرداتي/ أسمع صوت نفسي.. الخ( تؤكد القصيدة سمو لغتيا باالنزياح،     
ط  مقابؿ عممية الحب، حيث يتـ تأجيؿ الحمـ لحيف االلتحاؽ والعتبة العنوانية "حتى أحبؾ" ىي نوع مف الشر 

بقافمة العشاؽ، وقياـ الحب حتى يكوف الشاعر شخصا آخر منفمتا مف عقاؿ اليومي المعيش، وما احتشاد 
 لحياة أخرى، فشروط الحب ىي أدوات وشحذ قدراتو دليؿ عمى استمرار أداء العقؿ سوى، أفعاؿ المضارعة ىنا

 ،، واستبلب الشوارعىيمنة المدينةو القصيدة تشتغؿ عمى عدة محاورة ىي: امتناع المتناع، ف ،و واقع مغاير
أجدد مفرداتي/أسمع  :لعدـ القدرة عمى نزع رائحة الموتى عف المبلبس، ثـ تستمر شروط المنع امتنع الحبفقد 

صوت نفسي/أكسر رتابة العشاؽ/أبكيؾ كمما تفرحيف/ أتركؾ كمما تريديف أف نموت معا.. الخ، وتستمر 
 الشروط التعجيزية التي وضعيا العاشؽ بيف يدي المعشوؽ. 

 :(1)تقوؿ القصيدة ،، ىربا مف الموت البطيءلى الحمـ  والطفولةإوفي قصيدة "حمـ "  يمجأ الشاعر     
 يا أرض األحالم و الطفولة,

 يا أرض األميات والموت البطيء ........
 كيف سأعود الى أمي والطريق طويل ونفسي قصيرة

 و أنت محفوفة بالموت والطين .....
 ىل تزالين يا أرض تحرثين تربتك بالرصاص؟!

 تزرعين أبناءك حتى يخيفوا الطائرات....
 في القصائد, يا أرضي الجميمة: حزنك وزعنا

 وال تزالين تيشين أحالمي بيديك المتشققة...
مف غربة حقيقية أو مف ضياع نفسي، وما تأجيمو إال ألف أمو ما زالت  إف تأجيؿ حمـ العودة قد يكوف    

في خاصرة الوطف، وألف  تعر ز اء وتحمميف ألوزار الحرب مأساة تعيش روتينيا في واقع ال يتغير، فمحزف النس
وتطوره، فالمرأة قد تقـو بدور في  يس التي تعبر عف نمو ىذا المجتمعأة في أي مجتمع يعد أحد المقاي"دور المر 

لى ما تقـو بو في رعاية و إقد يقوـ بو الرجؿ ىذا باإلضافة  مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية يفوؽ ما
مازالت تقدـ األبناء قرابيف لحرب ممتدة، فاألـ ىي ، فيي (2)تربية األبناء، فضبل عف القياـ بواجباتيا الزوجية"

كما أف الزمة الرعب، مفردة الحرب، الفتة موت تسير فوؽ رؤوسنا أينما  ،األرض وىي الديمومة أو التأجيؿ
تييمف المدينة بأنفاسيا الحارقة الخارقة عمى رئة و مشينا، وحيثما تحركنا وجمسنا، لذلؾ يرتبؾ الوطف، 

                                                           

 47-46التحميؿ النفسي لموردة:  (1)
، مجمة دراسات في الخدمة  ممرأة العاممة بالقطاع التعميمي، د. نمر ذكي شمبي عبد اهللالتمكيف االجتماعي واالقتصادي ل (2)
 381:  2221،  53،ع1، مجاإلنسانيةالجتماعية و العمـو ا
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يا وروحيا المدنية، بعد ف ُتضّيع الناس في كؿ تفقد أسماءىا وىوياتيا وجمالو لشوارع، المجتمع، وتضيع ا
 مكاف.
اقا وأدؽ تعبيرا بتصوير األحبلـ أشد التص ،تبدو قصائد الشاعر سبلـ مكي في ديوانو) مزارع الوقت(    
ة المعبرة عف ىذه الوسيمة الحيّ المغة ىي و  ،الوطف( براز جدلية األرض واإلنساف )األـ وإ، مف خبلؿ جمةؤ الم

أداة ضرورية لتفكير أي شخص، فيي  -كونيا غير خاضعة لمقرارات الفردية -الجدلية، حيث تشكؿ المغة 
 .(1)تشكؿ فئة ذات امتياز في الحقائؽ اإلنسانية، ومصدر لبنيات ميمة مف ناحية عمرىا وشموليتيا وقدرتيا

، ففي قصيدة) لى الحمـ مرة أخرى، ولكف بطريقة مغايرة لمسابقاتإالمغة المسبوكة سبكا جيدا، نصؿ  ومع ىذه
 (2):( نقرأعربة االنتظار

 نحن الحالمون بأحضان
 ترمم خراب الروح

 كنا نراوح روح المذة
 عطفيا الكئيب,متحت 

 قدارنا,أندوس عمى 
 نطمب من المتسولين:

 مضاجعة ما تبقى
 من ىياكل األزمنة

... 
 بذات دم

 يتصاعد ثمجو
 األبخرةمع 

 أغتصب يديك
 بأظافري المقموعة
 في زمن النظام

اه حموؿ، ولـ يعد لو لى النص، نجد أف )الحمـ( ىنا مازاؿ عاجزا عف تقديـ حموؿ أو أشبإنظرة فاحصة بو     
، واألحبلـ التي منحتيا باتجاه الخرابغير عمى مر الزماف إال العراؽ ال يتفلى دائرة  التأجيؿ، إإال الرحيؿ 

اإلنسانية لو منحة تقدميا الحياة بأغراضيا المختمفة، لـ تعد قادرة عمى تحقيؽ بعض غاياتيا حتى إف كانت 
تنا ومصائرنا، اأرواحنا وىويالشوارع استمبت عمى إنسانية اإلنساف، و المدف فقد ىيمنت واقعية أو افتراضية، 

 د .والفسا غياىب الروتيف والحروب وضاع الحمـ في
 :(3)وسوي نقرأاليو مع الياوية" لمشاعر وساـ المي قصيدة "أغنية الجسد" مف ديواف "وف

                                                           

 63: ينظر: البنيوية،جاف بياجو، تر: عارؼ منيمنو وبشير أوبري (1)
 63-62مزارع الوقت:  (2)
 52 -51اليو مع الياوية:  (3)
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 أنا عامل ماىر
 )الغبشة في الصباح(

 رفيقتي الوحيدة
 و مالبسي ىي تجاعيد الفقر ,

 التي أقضي عمييا بعد كل يوم شاق
 ال أطمح بالكثير

 أغني لجسدي في الميل
 في النيار. ليستعيد عافيتو

 أنا عامل ماىر
 ُأصّيُر من تعبي

 حياة ألفواه تنتظرني ,
 وحين يتعكر مزاج قدرتي

 أذىب ألقرب خطأ عضمي في جسدي
 وأمرغو بأغنية أخرى

 عّمو يتحمل فكرة
 العيش في اليوم التالي .

 أو شامبل ايجزئ حبلبوصفو لى ابتكار حمـ إ ، الذي يدعوفي ىذه القصيدة ثمة آلية متكررة مف الممؿ    
، تجعؿ الشخص مصابا بالعزلة والخوؼ مف ال معقدة ىذا الروتيف الذي يؤسس لحاؿ نفسيةو لمشكمة الروتيف، 

 وف اليأس واإلحباط، ا ممنقذبوصفو واالبتكار، وىنا يبرز دور الحمـ شيء وكؿ شيء، ومحروما مف اإلبداع 
ويممس حياتيا  ،إف نحف أردنا فنا يصؼ النفس جزءا أساسيا مف حياة النفس البشرية، ال مفر مف مواجيتو"

، إذ أف الروتيف ىو حالة تمثؿ تكرار الحياة اليومية نفسيا وىو "صورة مف صور االكتئاب (1)دقيقا" لمسا
حباطاتو، مف مظاىره وضوح بوادر السأـ عمى العامؿ، وعدـ وجود الدوافع لمعمؿ  ،المتعمقة بضغوط العمؿ وا 

التكرار في الحركات ف ،(2)تكار، كما ال يبدو عميو االستجابة ألية ظروؼ تحسينية"القدرة عمى االب افوفقد
الفعمية المعادة في كؿ يوـ ىو) الروتيف(، والروتيف ىو مثؿ بحيرة صغيرة ساكنة، البد أف يتعفف ماؤىا ويفسد 

ف كاف حمما  استعماليا، ألنيا ال تتحرؾ وال تبدع وال تتغير، مف ىنا يكوف الحمـ ىو الحؿ األوحد، حتى وا 
.  مؤجبل فيو موجود، يمكف استدعاؤه بأية لحظة، ليكوف الحؿ و األمؿ المنتظر، والعمؿ الصحيح الناجح

 نفسو ببعض المنى عمى مجابية الواقع تعني أنو يعمؽ وبرغـ اعتراؼ الشاعر بأنو ال يطمح لمكثير فإف قدرتو
، ـ التي يموكيا مرغما بعناء مستمراء أنيسا يبدد قتامة األياإنو يغني ويتعمؿ بالغن التي تبقيو عمى قيد القوة،

 . عوضيغني قصيدتو ولغتو 

                                                           

 163يا التخييؿ الشعري، محمد صابر عبيد: رام (1)
 36:  معجـ مصطمحات الخدمة االجتماعية، د. عبد العزيز عبد اهلل الدخيؿ (2)
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 المبحث الثالث
 الحمم الثورة وديمومة

فإف الثورة مجموعة مف ردود األفعاؿ التصحيحية الكبيرة عمى مجموعة  ،فعؿ ةإذا كاف لكؿ فعؿ رد    
ف  يقـو بمجموعة لى أإ، ما يدعو الشعب ياينيار كؿ شيء حول، تضعؼ سمطة الدولة كبيرة، فعندمااألخطاء ال

 .(1)وتولي رجاؿ الثورة مقاليد الحكـ في الببلد ،لى إسقاط الحكومةإ، تؤدي في النياية مف ردود األفعاؿ
 عددة مف الحياة، فيي تغييرات ذات طابع جذري راديكالي في مجاالت متليست الثورة مقترنة بالعنؼ دائماو     

  .، فكـ مف ثورة قادىا المصمحوف واألػدباء والمفكروف بقوة الكممة لتغيير ال يكوف بقوة السبلح دوما، وا(2)
، وبحسب تقوـ عمى جدلية الفعؿ ورد الفعؿ ، أف الثورةأصحاب االختصاصمماء والمفكروف و وقد أجمع الع    

قانوف نيوتف الثالث  ،، ومعاكسا لو في االتجاهالقوةلو في  يارد فعؿ مساو  إف "لكؿ قوة فعؿفقانوف نيوتف الثالث 
ينطبؽ عمى المجتمعات البشرية التي تمر خبلؿ تأريخيا بردود فعؿ فكرية وآيديولوجية مماثمة ليا في القوة 

 .(3)ومعاكسة ليا في االتجاه"
 ،الحركة األولى )الخطأ( و أسبابيا عديدة منيا :وتقوـ )الثورة( بتداخؿ أسباب حركتيف متناقضتيف ىما    

و فشؿ القوى  ،وخروج الشيء عف أصمو ،و فشؿ في تحقيؽ آماؿ الشعوب ،توترات داخؿ النظاـ السياسي
أما الحركة  ،(4)لى حد إشعاؿ نار الثورةإ، وانييار الببلد تورية في إجراء إصبلحات في البمدالقانونية والدس
أي  ،( وىي حدوث تغييرات فجائية وجذرية تتـ في الظروؼ االجتماعية والسياسية ) التصحيحالثانية فيي

وأحيانا بصورة  ،وتغيير النظاـ االجتماعي والقانوني المصاحب لو بصورة فجائية ،عندما يتـ تغيير حكـ قائـ
ؿ ىدفو في تغيير أو خارج الشرعية يتمث ،و تحرؾ شعبي واسع خارج البيئة الدستورية القائمة عنيفة بحكـ آخر،

 .(5)نظاـ الحكـ القائـ في الدولة
، تمؾ التغيرات التي تعمؿ عمى تبديؿ جذرية في البنى المؤسسية لممجتمعفالثورة ىي "التغيرات ال اً إذ    

و أىداؼ  لى نمط جديد يتوافؽ مع مبادئ و قيـ و آيديولوجيةإئد المجتمع ظاىريا وجوىريا مف نمط سا
وعميو  ،(7)اجتماعي آخر" لى بنيافإتقاؿ مف بنياف اجتماعي حركة دينامية تتميز باالن " تكوف، وبذلؾ (6)الثورة"

                                                           

 7:  : سمير الجمبيتشريح الثورة، كريف برينتف، ترينظر  (1)
مد محمد ، وانظر: التأصيؿ العممي لطبيعة الثورة وأنواعيا، إبراىيـ مح872ينظر الموسوعة السياسية، عبد الوىاب الكيالي:  (2)

 257:  2218 ،  4كمية التجارة، ع  –مجمة البحوث المالية والتجارية، جامعة بور سعيد ، صادؽ عامر
 2218سبتمبر  6، مجتمعنا وقانوف نيوتف الثالث، فيد عامر األحمدي، جريدة الرياض (3)
، وانظر: عمـ الثورة في النظرة 247، مقوماتو وأثره في الحياة السياسية المعاصرة، عزمي بشارة: ينظر: الرأي العاـ (4)

: الثورة، شعباف طاىر و وأنظر: عمـ االجتماع السياسي، قضايا العنؼ السياسي  ، 31الماركسية، يوري كرازيف، تر: سمير كـر
 46:  األسود

، وأنظر: التطور 776، وأنظر: دائرة معارؼ القرف العشريف، محمد فريد وجدي: 36:  ينظر: أسئمة الثورة، سمماف العودة (5)
، وأنظر: عمـ االجتماع السياسي، 17: (، جماؿ عمي زىراف.. الدوافع.. األىداؼ.. المساراتيناير)المقدمات 25السياسي لثورة 

 122:  مولود زايد الطيب
 99:  عمـ االجتماع السياسي، مولود زايد الطيب (6)
 31: عمـ الثورة  في النظرية الماركسية، يوري كرازيف، تر: سمير كـر (7)
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لى تطور المجتمع و آلية لمتغيير الذي يمتجأ إليو الناس إثورة حدثا اجتماعيا وظاىرة تؤدي فبل بد أف تكوف ال
الدستورية والقانونية في إحداث ، نتيجة عدـ نجاح الطرؽ سخطيـ وعدـ الرضا عف وضع المجتمعلمتعبير عف 

  .(1)تغيير في ذلؾ المجتمع
ويبدأ  ،فتكبر معو الثورة خطوة فخطوة ،تدريجيا ي أي مكاف مف بقاع العالـ إال بحمـ يكبرال تقـو ثورة فو    

بؿ رؤيا  ،إرىاصات أو حمـ مشوش ال تكوف فيو الصورة واضحة والتفاصيؿ مقروءة جيدا الحمـ أوال عمى شكؿ
، فالحمـ يحمؿ معمومات ال تقؿ لى حد التطابؽإو قد تتقارب معو  لى رؤية وتقترب مف الواقعإتنتقؿ شيئا فشيئا 

لى ما بعد إ، ويصؿ لى ما وراء األشياءإيصؿ الشاعر  قيمتيا عمى قيمة المدركات أثناء اليقظة، وبفضؿ الحمـ
 .(2)الوجود الظاىري

، ويدخؿ الحمـ في ائية لمثورة بعد أف مرت بالتفاصيؿ مف خبلؿ حمـ كبير تحقؽوىكذا تتشكؿ الصورة الني    
مف آثار أدبية تعبر  كـ ترؾ لنا الشعراء فػػ" ،عند انطبلؽ الفعاليات الجماىيرية لتغيير النظاـصورتو النيائية 

مع اختبلؼ في مضمونيا بيف مبدع وآخر، وكؿ فناف صاحب رسالة إلحساسو باليوة  ،عف مقاساة االغتراب
ويجتيد بكممتو أو لوحتو أو  ،ليوإي يتطمع وبيف عالـ الخير والعدؿ المثالي الذ ،الفاصمة بيف عالمو الواقعي
 .(3)ستغبلؿ"عف طريؽ بث الوعي في نفوس الناس لمتمرد عمى القبح والظمـ واال ،معزوفتو في سبيؿ تحقيقو

، ومف وسيمة استبطاف و اكتشاؼ"إف المغة الشعرية ال تقتصر عمى أنيا وسيمة لمتفاىـ فحسب بؿ إنيا     
ىذه المغة فعؿ، نواة حركة، خزاف  ،يز األعماؽ وتفتح أبواب االستباؽغاياتيا األولى أف تثير وتحرؾ وت

مف يقدـ عالما  "لذا يحؽ لنا أف ال نرى الشاعر الحقيقي ، (4)، والكممة فييا أكثر مف حروفيا وموسيقاىا"طاقات
بشكمو بأبعاده النفسية واإلنسانية و  ،، برؤياهمف يقدمو عميقا، جديدا، شخصيا ، بؿعالما خاصا بو وحسب

، لذلؾ ال تنيض القصيدة الثورية إال وفؽ  (5)لى المستقبؿ والحرية"إوتكمف ثورية الشاعر في تطمعو  . وبنائو
تناسب المغة الشعرية مع خطورة الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي وتدىور  ،منيامجموعة عوامؿ 

تنبري القصيدة منتفضة بوجو  ،حينما تنحرؼ األحداث عف جادة الصوابو  ،الببلد الحاد نحو ىاوية مخيفة
أو  ،ار خربفتمرد القصيدة حاجة ممحة لتعديؿ مس ،الحاالت الخربة التي تنتج مواقؼ فاسدة أو العكس صحيح

عمى أنيا  ،الثوري في القصيدة معجـالوتدريجيا تبرز صورة  ،(6)أو إصبلح خطأ اجتماعي عاـ ،سياسة فاسدة
المفردات التي تغذي  يا روح التمرد عمى اختبلؼ معطياتتتشكؿ مف جمؿ ومفردات متكررة تتأصؿ في

                                                           

جامعة بور  ،محمد صادؽ، مجمة البحوث المالية والتجاريةنواعيا، ابراىيـ محمد التأصيؿ العممي لطبيعة الثورة و أينظر:  (1)
 254: 2218 ،  4، عكمية التجارة –سعيد 

وانظر: بحث في عمـ الجماؿ، جاف برتميمي، تر: أنور  ، 98 - 97: ينظر العقمية البدائية، ليفي بريؿ، تر: محمد القصاص (2)
 92: عبد العزيز

 19ػػ  18: شاعر و ثورة، د. حسف فتح الباب (3)
 79:  مقدمة لمشعر العربي، أدونيس (4)
 82 - 81: نفسو  (5)
، طو ، وينظر: خصاـ ونقد112 -128:   ويينظر: تأسيس ميتافيزيقيا األخبلؽ، أمانويؿ كانت، تر: عبد الغفار مكا (6)

 . 157 -151:  حسيف
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نع وىكذا نجد أف التكرار بدالالتو األصمية والفنية يص ،االختبلؼ والتشاكؿ في شعرية القصيدة المنتفضة
 . معجما شعريا مائزا في القصيدة

ف الداللة كامنة في أاعتبار عمى  ،إف عمـ الداللة في متابعة داللة األلفاظ يقـو بدراسة الحقؿ الداللي    
تحري داخؿ التكرارات ويصؿ ذلؾ مف خبلؿ ال ،النص مف خبلؿ عدة حقوؿ داللية تتأرجح في بؤرة الداللة

ف مفتاح النص الداللي األوؿ في و  ،والمترادفات والكممات والمفاتيح وتمخص مفردات المعجـ في  ،قصيدةالا 
انتكاس  استحضار المسافة المائزة بيف مىوىي تقـو ع، قوليا الداللية رؤية الشاعر نفسوالقصيدة الثائرة  بح

 . (1)ممونة بموف األسى والرفض الحاضر وضياع اآلتي في مجموعة غيبوبات
ذا ما اطمعنا عمى تأريخ الثورات نجد أنو "ليس التأريخ رواية يسجميا الذىف ويقنع منيا بالتسجيؿ     نما  ،وا  وا 

 ،ويييج الجراح ،ويحرؾ الذكريات ،فيبعث فينا األحبلـ واألماني ،لى خبليا المخإىو مركب كيمياوي ينسؿ 
 ،حتى لنعود نحف أبطاال ،فيحدث التغيير في نفوسنا ،لى الضحاياإويثير الحنيف  ،ويصؿ بيننا وبيف األبطاؿ

 .(2)وحتى لنرضى أف نكوف ضحايا"
 ،ضمير أمتوو  ،الشاعر شاىد عصرهف ،(3)وطنولتعمقو نفسيا ببيئتو و عمى الشاعر  ا كبيراتأثير إف لمبيئة     

 ،ففي الممارسات الثورية يكوف الشاعر في المقدمة ،أمة فاسألوا شعراءىا أيف كانوا ؟وقيؿ قديما إذا سقطت 
، فإنيا ىبت ات التي قاـ بيا األحرار لـ تنتوالثور  فػػ" ،بقصائده الثورية، ومشاركا بشخصو في الفعاليات كافة

لى الحراسة الدائمة حتى تعـ إه المبادئ مكافحة متجددة، تحتاج وىذ، مبادىء الحرية والعدالة والشرؼ لتحقيؽ
 .(4)اتربي اإلنساف عمى أف يكوف إنسان وحتى البشر،
وفرضيا  ،وتعميؽ أصالتيا اتور دباء والجماىير المثقفة في العراؽ الدور الفعاؿ في إذكاء الثؤلف لوكا    

 ،حتى باتت الحكومة عالة عمى الشعب ،حاجة إنسانية بديمة عف الفساد الذي استشرى في العراؽبوصفيا 
ية، تكفمت بتعبئة القوى المذخورة أدبالتاريخ في مساره الطويؿ، لـ تسبقيا طميعة فكرية و يا فرة عر فميس ىناؾ "ثو 

، انطمقت (6)يبقى  يؤسسو  الشعراء" ماالذي أطمقو مارتف ىيدكر " ؼ، ومف الشعار المعرو (5)الطاقات الكامنة"و 
في عموـ العراؽ طاقة ثورية  لى الجماىير المنتفضةإبلـ لتضيؼ انطمقت رايات األدب والثقافة والفف واإلع

 يقودىا أدباء ومثقفو األمة. ،لتشكؿ عبلمة ثورية ثقافية في الشعر ،جديدة
ذا ما نظرنا نظرة تأريخية لمشعر فيمكف القوؿ "إذا ما كانت الحرية ىي جوىر الشعر     ذا ما كاف ،وا   وا 

 ،مباشرة بؤس الشعر وسبلسؿ الحرية سيظير أماـ ناظرنا البحث المؤلـب جديرا وحده ،السموؾ الحر، السيادي

                                                           

، وأنظر: الموسوعة الفمسفية السوفيتية، بإشراؼ: ـ. روزنتاؿ، و ب  327 -322: نظر: أدب المقاومة، غالي شكريي (1)
، تر: خالد ة،)إطار تصوري لمتحرر(، جيف شاربلى الديمقراطيإ، وأنظر: مف الدكتاتورية  587-585:  : سمير كـر يوديؿ، تر
 22-18:  دار عمر

 7:  كتاب الثورات، تأليؼ: سبلمة موسى (2)
   9الشاعر الثوري أحمد مطر، البحث في قصائده وأفكاره، كرامة حساـ الساموؾ :ينظر :  (3)
 7كتاب الثورات، تأليؼ: سبلمة موسى: ينظر :  (4)
 254:  ، د. عائشة عبد الرحمفالعربي القديـ و المعاصر قيـ جديدة لؤلدب (5)
 152:  كامؿ ومحمود رجبتر: فؤاد  ،تافيزيقا ؟ ىيمدرلف وماىية الشعرما الفمسفة ؟ ما المي (6)
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وحينما يدفع رعب الحرية  ،أخذ مكانوقدوره بم فلكف لـ يك ،ظاىريا النظاـ القائـ يمكف لمشعر أف يدوس بقدميو
 .(1)يكوف ىذا األخير قد تخمى عف الشعر" ،العاجزة الشاعر الرجولي عمى االنخراط  في حركة سياسية

لى " حرب" و" منفى" إوات التي تقسـ األخطاء السياسية األص بالرغـ مف ىذا كمو صدحت بعضو     
ضد  ،حقبةيع الحروب التي شيدتيا ىذه القادت جم إذ و"لنبلحظ  كيؼ جرى تداخؿ بيف " الجمالي " و" اآلني"

شعر إلى أو  ،في شروط " المنفى" شعر مكتوبإلى : إما  إلى أمريف اثنيف ،المواطنيف وضد البمداف المجاورة
وىناؾ دائما ثمة طرؽ ، (2)جديداف بالكمية عمى الشعر العراقي" في شروط " الحرب". ىذاف العنصراف مكتوب

الرأي القائؿ بأف الحرب ميمة والبد منيا لمحفاظ عمى الحقوؽ  سويغوت لعاـلحروب وتضميؿ الرأي االفتعاؿ ا
وأف تضحي ببضع عشرات مف األرواح البريئة قربانا  ،تفتعؿ أزمة فيكفي أف " ،والكرامة وبناء الوطف.. الخ

سيرغب الناس في يد  ،وعندئذ و بيف عشية وضحاىا ،وأف تزيد مف إحساس الناس بعدـ األماف ،سياسيا
، وتصبح القوى التي نجحت في تنفيذ بؿ وربما في شف الحرب ،وفي خطابات سياسية خشنة ،مسيطرة باطشة

 .(3)لمعصياف المسمح ضد مؤسسات رجعية ومفمسة أخبلقيا" انقبلب ما أو ثورة قوًى بطولية
فأكثر الطغاة  ،ولكنيا عند التطبيؽ ليس بيذه السيولة ،اشعار يا عالحرية كممة سيمة عندما نرفتبدو     

 حيفوتدريجيا تظير الحقيقة  ،كانوا ثوارا في أصؿ اندماجيـ في الفعؿ السياسي ،وأصحاب السياسات الفاسدة
"ما مف  و ،لى وحوشإعو الحرية مدّ  وىنا تنيض انتفاضة الشعراء عندما يتحوؿ ،يساء استخداـ ىذه الحرية

 ،لى التحرر سوى " االستسبلـ لممجتمع" واتباع معاييرهإبؿ ما مف سبيؿ آخر  ،تناقض بيف االستسبلـ والتحرر
ف لـ  ،ما عاقبة التمرد عمى معاييرهأ ،فالحرية ال يمكف أف يناليا المرء عمى الرغـ مف إرادة المجتمع حتى وا 

إنما ىي معاناة نفسية دائمة  ،لى وحوش عمى الفور ويفقدوا القدرة عمى الحكـ عمى حاليـإيتحوؿ المتمردوف 
ومف شأنيا أف  ،ات اآلخريف وأفعاليـمعاناة ترتبط بحالة مف البليقيف فيما يتعمؽ بنيّ  ،مف التردد باتخاذ القرارات

 .(4)لمرء جحيما متواصبل"تجعؿ حياة ا
ىي أداة مف  ،التي تتكوف مف ألفاظ وكممات  وجمؿ موجودة في المغة العادية وعميو فإف "المغة الشعرية    

إنيا لغة حية تبعث الحياة  ،أدوات الشاعر التي تنقؿ تجربتو الفكرية وحركة نفسو الوجدانية الداخمية لآلخريف
وتقرأ أثرىا في النفس وتحتضف ىذا األثر بيف حروفيا  وفي  وتخمقيا مف جديد ،والحركة في األشياء كميا

 .(5)العبلقات المتشابكة بيف مفرداتيا"
ذا عدنا      ، اليومي ىو جزء مف اىتماـ الشاعر نجد أف المعيشسلى الموروث الشعري في جميع الثقافات إوا 
ف " تيا وزخميا الذي يؤمف بأف لغة الحياة اليومية بكؿ حرار تجاه الواقعي تأثر الشاعر العراقي المعاصر باالوا 

 .(6)وأف الكممة الشعرية ىي التي تعيش بيننا ال الكممة المدفونة في أحشاء القاموس"، وتوترىا ىي لغة الشعر

                                                           

 36ػػ  35:  األدب والشر، جورج بتاي، تر: حسيف عجة (1)
 28 : شاكر لعيبي, الشاعر الغريب في المكاف الغريب (2)
 16-15: جبر حجاج أبو :تر, ليونيداس دونسكيس و باوماف زيجمونت , الشر السائؿ العيش مع البلبديؿ (3)
 65ػػ  64: ، تر: حجاج أبو جبرزيجمونت باوماف الحداثة السائمة، (4)
 37:  صبلح عبد الصبور ,الناس في ببلدي (5)
 12: تطور القصيدة الغنائية، د. كاظـ الخفاجي -الرماد ثانية  (6)
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ذا نظر      لمسمطة السياسية أو  ، صديقانجد أف الشاعر لـ يعد كما السابؽ، نا لمشعر الحديث وثورتو ونتائجياوا 
الديمقراطية التي احتضنت ، ووجود األنظمة العالمية السياسية و عمى العالـ فاالنفتاح الفكري الكبير، بوقا لمحاكـ

، كؿ ذلؾ أنتج شاعرا ثوريا برا سياسيا يعبروف بو عف أفكارىـ، ومن، وقدمت ليـ حياة اقتصادية مرفيةالشعراء
"الشعر آلية لمتغيير الثقافي ولمتأثير في القيـ والمعايير  فػ ،(1)مطات الحاكمةال يعرؼ اليدنة مع األنظمة والس

أي  ،وىو ما نفيـ منو وجود رابطة وعبلقة سببية جدلية قائمة الذات بيف القصيدة و زمف كتابتيا ،االجتماعية
فمنذ العصر الجاىمي  ،يا التاريخية وشروطيا االجتماعيةنتاج لحظت -القصيدة والتجربة الشعرية عموماً  -أنيا

حيث اضطمع بدور الرائي  ،وصواًل إلى العصور الحديثة ،نيض الشاعر بوظيفة الفارس وحارس القيـ
 (2)والُمخمص والفادي"

التحوؿ  ، وكاف ىذا قد حدث معيدة التقميدية في الشكؿ والمضموفلقد ثار الشاعر العربي عمى القص    
لى اإلرىاصات إ ، وىذا االنقبلب الثوري في الفكر العربي يعودفي منتصؼ القرف الفائت التأريخي السياسي و

، والتيار لثورة الفرنسية والثورة الشيوعية، كاالعالمية ي التيارات و الفمسفاتاألفكار المختمفة فو  الحضارية الحديثة
 .(3)لى التحررإعمى اآلداب العالمية التي تدعو  ، واالنفتاحالتكنموجي

، مقت ثورة تشريف تكمف في االحتقاف"األسباب العميقة التي أطو، يخفى عمى أحد ما حدث في العراؽال و     
 لى تحطيـ الثقة وجسورىاإلذي أدى األمر ا ،قصاء والتيميش وكبت الحرياتالذي تولد مف خبلؿ المظالـ واال

دور كبير في إشعاؿ  اإلداريوالفساد المالي و مجاؿ االقتصادي كاف لبلنحدار في الكما  ،بيف النظاـ والمجتمع
 .(4)"الثورة
ساف ثـ تحت الضغط النفساني ولد في وعي اإلن ذلؾ الحمـ الذي ،توبؿ ىي ابن ،ال تنفصـ الثورة عف الحمـ    

إلخراج البمد مف مستنقع  ،ومف البلوعي جاء الييجاف الروحي والسخط والغضب النفسي ،وعيو لى الإتحوؿ 
، ألف طبيعة الثورة أف تكوف شاطئ األمافلى إ، ات والحزبية والطائفية والمحاصصةالفساد والحروب والمجاع

 .(5)، وتبحث عف التجديد وتعتبر نفسيا مجددة"اديكالية حديثة، فيي تقوـ عمى الجدة والتجديد"ظاىرة ر 
شاىدة ثائرة مؤثرة في الجماىير الحاشدة  ،في العراؽ 2219كانت القصيدة حاضرة في ثورة تشريف لقد     

في ف ،الجميعميب الحماس في صدور الثورة الشبابية التي اتسعت لتشمؿ تُ  ،المحتشدة في بغداد والمحافظات
 :(6)نقرأ قصيدة ) والية العشؽ( لمشاعر أسامة القيسي

 الناصرية حيث الموت يكتبيا
 عمى جبين شييد ىمو الوطن

 ال شيء غير النايىناك 

                                                           

 27/1/2212، صحيفة الرأي الثقافي ، الثورة في الشعر العربي المعاصر، د. حمد اهلل المناصير ينظر: تجميات (1)
 2218/أبريؿ/  15،  14383، ع/آماؿ موسى، جريدة الشرؽ األوسط  دور الشعراء في زمف الشر السائؿ، د. حوؿ (2)
 27/1/2212، الثورة في الشعر العربي المعاصر، د. حمد اهلل المناصير، صحيفة الرأي الثقافي ينظر: تجميات (3)
 4:  الياشمي، ىشاـ األسباب والتداعيات -ف في العراؽمظاىرات تشري (4)
 36:  ، عزمي بشارةفي الثورة والقابمية لمثورة (5)
 23ضوء عمى حافة العتمة:  (6)
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 لحن دم وصوت )داخل( لألموات يحتضن
 مدينة فكأن اهلل أورثيا

 ىذا الجالل ومنيا تعرف المدن
... 

 تجري الدماء تثور حتى يقول الميل حكمتو
 بما ال يشتيي الوطن

 وسيد القمح لو تغتاض سمرتو
 سيستفيق عمى صيحاتيا الوثن

... 
 مموحة األرض في األصنام غرزتيا

 حمم ىوى ما ىزه الزمن)كاروك( 
الثوري بمفردات )الناصرية / الموت/شييد/ وطف/دـ / أموات/تثور/  دأ القصيدة بتشكيؿ معجميا الشعريتب    

رد األلفاظ مف دالالتيا حيث تتج ،جبلؿ/سيد القمح/ الوثف/صيحات/أصناـ/ كاروؾ/حمـ ىوى/ ما ىزه الزمف(
وفي  -لكي تدخؿ دالالت جديدة داخؿ سياؽ خاص بػ الشاعر / الكاتب  ،، ليتشكؿ المعجـ الشعريالمعجمية

وعميو فإف "كؿ بحث في ، ف ذات معنى داخؿ السياؽالمغة معجمية في داللتيا  قبؿ أف تكو ف ،أسموب خاص بو
 العممية  لمغة، ذلؾ ألف الشعر فف لفظي، إذف فيو يستمـز قبؿ كؿ أولية بالدراسة مجاؿ الشعرية يفترض معرفة

 .(1)، استعماال خاصا لمغة"شيء
وىذه العممية ليست  ،في تعاممو مع المغة وأثناء الكتابة يقوـ بانتقاء مفردات المغة إف الشاعر أسامة القيسي    
ىناؾ لغة  مع أفو  ،نيا مختمفة عف االستعماؿ الشعرياستعمالو اليومي لممفردات إال أ الرغـ مففعمى  ،سيمة
آخر، اعتمادا عمى قراءات شاعر نستطيع أف نميز لغة شاعر عف  نالكن ،يتعامموف معيا لجميع الشعراءواحدة 
، فيـ وممح األرض لـ الضحايا الذيف قضوا في الثورةفمعجمو ىنا جنوبي يخمط معالـ المكاف بمعا ،(2)متكررة

جتماعا لتمؾ مف مدف العالـ ا اي لف تجد في غيرىوصوت داخؿ حسف وسمرة الببلد يمثموف الناصرية الثائرة الت
 :(3)الشاعر،  قاؿ بذلؾ الشكؿ الطقوسي األسطوري، و العناصر السامية

 الى متى ودماء الرب نسفكيا
 ومن دمانا شبابا يدفع الثمن.

في توثيؽ معجمو الشعري بالدـ العراقي  وفي قصيدة "بريد مف ساحة التحرير" يستمر الشاعر القيسي    
 :(4)أسامة قاؿرة التي ال تنتيي حتى النصر، والثو 

                                                           

 77:  قضايا الشعرية، ياكبسوف، تر: محمد الولي و زميمو (1)
، وسيف أو أشيى" لمجاىد أبو الييؿ، كماؿ عبد الرحمف، موقع نخيؿ عراقيينظر: المعجـ الشعري في ديواف "قاب ق (2)
6/11/2222 
 23ضوء عمى حافة العتمة:  (3)
 25نفسو:  (4)
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 (1بريد رقم )
 أنا ىا ىنا

 وجيي تبخره القنابل
... 

 منذ اصفرار الريح  كان الحقل يرتقب المناجل
 والضوء من صرخاتنا
 يسري ووجو النجم آفل

 أنا ىا ىنا
 أروي فصول الخوف في نظرات قاتل

 أنا ال أقاتل
... 

 (2بريد رقم )
 حدود كرامة متجمعون  عمى

 وىتافنا وطن نريد كما نرى
 ىو أن تظل كما الفرات مشاغبا
 ىو أن نموت عمى ضفافك أنيرا

ألف النسغ  ،أف نؤكد أف ظاىرة  "المعجـ الشعري" في ىذه القصائد ىي سجؿ ثورة كاممة وىكذا بإمكاننا    
 ،القصيدة لدى الشاعر قائـ عمى التكرار والضغط في مفردات المغة الثورية في الثورية لديناميكي ليذه الظاىرةا

وما يترشح مف ذلؾ عبر  ،تنتج الزمة نفسيةلإسقاطات البلوعي عمى الوعي وىنا يتشكؿ المعجـ الشعري مف 
ا ىو الذي ولعؿ البلوعي ىن ،(1)ال يتجاوزىا النص ،، تتبمور عمى ىيئة ألفاظفنية –فمسفية  –تكرارات نفسية 

، إنو الوعي متحكـ بالمفظ الصادر مف فـ ثائر منتفض عمى الرتابة لؾ الشغب الثوري الذي يغير الخطأيخمؽ ذ
 والظمـ .

 ،ثبلثة أنواع مف الثورات ،)اليو مع الياوية( دات" مف ديوانووفي قصيدة الشاعر وساـ الموسوي " مشاى    
 :(2)ؿ الشاعرقا، وثورة عمى الحرب ،وثورة عمى الحب ،ثورة عمى النفس

 ()المشيد األول

 أنا شجرة ىرمة

 ال أكترث لمريح
 وتجيم الخريف

 وحده اليباس ينيشني

                                                           

    2223، 1562ينظر: ثنائيات المعجـ الشعري في )عندما اشتبؾ الضوء بالياقوت(، كماؿ عبد الرحمف، جريدة الزماف، ع (1)
:9   
 25:  اليو مع الياوية (2)
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 حين يتأخر عصفور واحد

 عن عشو!
 )المشيد الرابع)

 لسنا قراصنة,

 وال صائدي فرائس أيضا,

 كل ما في األمر

 أننا رسمنا شراعا كبيرا ألحالمنا,

 ونسينا أن األشرعة

 ال تتقن ترويض الرياح!
 ()المشيد السادس 

 العالم يحتفل االن

 واأليام تحاول
 أن تنزع رداءىا الرث

 بينما أمي

 ترتدي ثوبا جديدا

 لكنو أكثر سوادا ىذه المرة!

وضرورة مواجو تجيـ  ،ثورة عمى الضعؼ واليـر ،واضحة عمى النفس ففي المشيد األوؿ كانت الثورة    
فشعر الثورة والتمرد عمى الواقع  ،وحيثما حمت عمى األخطاء أينما كانت فالشاعر يثور ،الحياة وتحدييا بقوة

السمبي "ليس عبثا يصنعو طائفة مف البلىيف بقدر ما ىو ظاىرة أدبية تستجيب لواقع لغوي وفني بكؿ ما 
الميتافيزيقي كما ينحني عميو ىذا الواقع المغوي والفني مف استجابة لقوانيف الواقع السياسي و االجتماعي و 

 ،، وتبرز أيضا إنسانية الشاعر في إنسانيتو في المحافظة عمى الحياة "وحده اليباس ينيشني(1)يتمقاىا الفناف"
 حيف يتأخر عصفور واحد، عف عشو".

 ،ولـ يتـ تدقيؽ حساباتيا جيدا ،غير متوازنة حينما تكوف المشاعر ،: ثورة عمى الحب وفي المشيد الرابع    
دائما لو نتائج  فترؾ الحبؿ عمى الغارب ،ة لتوقع نيايات األحداثأة و كذلؾ ىي مفاجئلنتائج  فييا مفاجتكوف ا
الثورة ىي التزاـ وتعيد بتصحيح ف ،ة السففـ أشرعقبؿ تسمي ،عمـ فمسفة ترويض الرياحتينبغي أف ت ،عكسية

ى تصور نمط لإمف المجتمع تؤدي لدى فئات واسعة  قد تسبؽ تحوالت ثقافية وآيديولوجية "و الثورة  ،المسارات
، (2)، ورؤية السمطة كحالة منفصمة عف الدولة"ور األفراد لذاتيـ الجماعية كشعب، وتصالحياة كظمـ ال يحتمؿ

 الطرفاف خاسراف بسوء تدبيرىما.و  ،فنتائج الحب الخاطئ كنتائج أية حرب ال أحد رابح فييا

                                                           

 6:  ظواىر التمرد في الشعر العربي المعاصر، محمد أحمد العزب (1)
 86: في الثورة والقابمية لمثورة، عزمي بشارة (2)
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واضحة لمحرب مف خبلؿ "رمز الثوب األكثر سوادا"، ومعنى ذلؾ ىو تجدد  وفي المشيد السادس: إدانة    
تسيطر عمى الببلد وتغذي  عمى مجموعة أخطاء سياسية ، ومف ىنا ثورة الشاعرالحروب قبؿ أف تنطفئ
، يقطع لى تغيير راديكاليإث مفاجئ يؤدي فالثورة ىي "حد ،وىذه ىي ثورة الشاعر ، الحروب والفتف النائمة

بالماضي ويؤسس لنظاـ يمبي مطالب الثوار والذيف ىـ الشعب وليست نخب متصارعة في بنية الصمة 
، وىذه السواد في ثياب النساء العراقيات، ولـ تكف ثورة الشاعر ىنا أشد وضوحا إال  في تجديد لوف (1)النظاـ"

 داللة عمى مشكمة تجدد الحروب في الببلد.

ثمة تشكبلت لظاىرة التمرد والثورة في  ،محمد مف ديوانو ) أتخيمو نيرا(وفي قصيدة )ما بعد لكف( لمشاعر سعد 
   :(2)الشاعر قاؿ ،القصيدة مف خبلؿ الحضور المباشر في تفاصيؿ االنتفاضة

 آليت أن تبقى  
 بييا ساطعا                                                  

 كالشمس كي أسعى إليك مباىيا                                         
  آليت أن يمد النيار شموسو                                         

 ويزجيا
 في حضن مجدك راضيا

 أقسمت يا وطنا
 تعالى مجده

ليو السامقات معالياإو فيت  
... 

 زمن يقمبك انفجارا داميا
 زمن يحممك الضمير رسالة

 لكنو
 ال يرتضيك  مقاضيا

... 
 تنحت األخطاء ال

 عمم أنواو 
 لم تبق منك الطائفية باقيا

... 
 رتب حياتك 

 مثمما تزىو بيا

                                                           

 458:  1979، 24طية، مجمة كمية اآلداب العراقية، عخصائص المجتمع الثوري، فوزية الع عمـ اجتماع الثورة و (1)
 68 - 65:  أتخيمو نيرا (2)
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 واعزف صداك
تكون عراقيا لكي   

اليـ األكبر ىو  .الخ( لكف.تتحدث القصيدة أوال عف أسباب الثورة )انفجارات/ أعماؿ دموية/ طائفية .    
ليبدأ اإلصبلح  ،لى قمة السمطةإالفساد يجب أف توجو بشكؿ أساسي  موضوع دراسة " حيث ،الفساد السياسي

، و إلؾ مف ىناؾ ، ثـ لينعكس بعد ذمف ىناؾ عية تسري عمى وفقا لمعايير موضو لى األسفؿ بشكؿ صاـر
 ،والمذىبية ،لى أنماط مف الييكميات السياسية في العراؽ كالطائفيةإنبغي اإلشارة تو ، الجميع دوف استثناء

 (2)نقرأ: (1)والتعصب العرقي التي يجب التصدي ليا عف طريؽ اإلصبلح السياسي" ،يةوالعشائر 
 تخون الدار أحيانا

 فتأخذ شكل من وطأ البالد
 مدججا باألسمحة

جاءت مف آخر األرض مدججة  ،لى عناصر غريبة عف التراب العراقي والتأريخ العراقيإ وىذه إشارة    
 ،حالمة باحتبلؿ الببلد وانتياب ثرواتيا، مقاسمة مع الغازي المستعمر ال المعمر ببلد غيره ،بأسمحة الغزاة

حيث إف الداؿ ىو الصورة  ،الداؿ / المدلوؿ/ الداللة بلثيةالقصيدة تشتغؿ عمى العمؽ السيميولوجي تحت ث
لى سراؽ الوطف إتشير بأصابع التجريـ ال االتياـ و  ،(3)، أما المدلوؿ فيو المفيوـ الذىني غير الماديالمادية

وشعار الثورة التشرينية والثوار في العراؽ " نريد  ،فميس ىميـ الوطف بؿ المصالح ،ولصوص الحقوؽ اإلنسانية
 وطف" .

 :(4)وتمتد مسيرة الثورة في قصيدة ) متكرروف(    
 قمقي كأحالمي
 أذاب طفولتي
 فأنا كبرت

 وتيت في التجريد
 امتداد لمدروبوانا 

 معمق باألمنيات
 وفرصة التمديد.

ذ أفي طفولتو التي يتحسر عمى ضياعيافما زاؿ الشاعر عالقا      ، ضاعيا مرغما فإنو مأخوذ بتعويضيا، وا 
خمفت ، وىي حاؿ العراؽ التي لتي نشأ في ظميا مازالت لـ تتغيرلكف شبابو لـ ييبو تمؾ األمنية ألف الحاؿ ا

                                                           

 1:  ،  أيمف أحمد محمدالفساد والمساءلة في العراؽ (1)
 69أتخيمو نيرا:  (2)
، وأنظر:   118: معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة: سعيد عموش، عرض وتقديـ وترجمة، دار الكتاب المبنانيينظر:  (3)

 86: ، وانظر: عمـ المغة العاـ، فرديناند  دي سوسور، تر: يوئيؿ عزيز 26العبلمة والرواية ، د. فيصؿ غازي النعيمي :
 72أتخيمو نيرا:  (4)
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، فيو العراقي الذي يعوؿ عمى ثورتو اليأس، لكف ىذا الضياع ال يدخمو في عت أحبلموفي قمبو الخوؼ وضي
 أف تحقؽ أمنيتو األثيرة في كينونة أزلية . 

لى إمباشر  ثمة دخوؿ ،وفي قصيدة) الطوفاف( مف ديواف ) ينطؽ عف اليوى( لمشاعر حسيف عمي رىيؼ    
لى إلى كؿ شييد صعد إ: " اإلىداء الصريحة وما بعدىا القصيدة، وذلؾ مف خبلؿ عتبة ةقمب الثورة التشريني

 (1)، قاؿ: السماء مف ساحات االحتجاج ضد الفساد"
 تطفو عن الولد األحالم

 بالوشل
 بعيدة الوصل

 خمف الدفتر الثمل
... 

 وناصحوه
 بأن يبقى بغير فم

 مخافة منو ال خوفا عمى الرجل
، فروح و فداء لشييد قضى حتفو ضد الفساديجعؿ مف قصيدت الذي، تكمف ثورة الشاعرعتبة اإلىداء ففي     

وعتبة نفسية تخفؼ مف ، فإىداء الشاعر عتبة نصية ر تتشاركاف السمو والقوة والتحديالشييد وقصيدة الشاع
وىذا ىو المطموب  مواقؼ تندى ليا جبيف اإلنسانية، لما شاىده مف األلـ عمى الشاعر المأخوذ بالتمرد وطئة
ومف اإلىداء تبدأ القصيدة بفرض رموزىا  ،(2)تحمؿ داخميا إشارة ذات داللة توضيحية"، كونيا "داللة العتبةفي 

سكات األلسف التي تنطؽ  ودالالتيا العميقة ) يبقى بغير فـ (، داللة عمى محاولة السمطات تكميـ األفواه وا 
 :(3)أثـ نقر  ،حؽ الثورة وحؽ تقرير المصير ،بالحؽ

 فاصنع من النفس موتا صاخبا عمنا
 ثم افتح الباب

 لِ عجبطوفان من 
 أنت ابن نوح

 ولكن العراق أب
 ىد السفينة واسترخى عمى الجبل.

(اا فعؿ ) ىم ،شقيفدالالت في ىذا المقطع عمى تتحرؾ ال     ، وفعؿ )افتح= أنشر صنع= انتفض وثر وقاـو
وىذا تحريض واضح عمى إقامة ثورة واسعة  ،موصدا بوجييا(الثورة مف خبلؿ جميع األبواب و ال تبؽ بابا 

موجوه لياسة الرفض صراحة تبدأ القصيدة الثائرة بطرح س إذ ،ومستمرة حتى تحقيؽ مطالب الجماىير المنتفضة
فإف الشاعر يرغب في موت صاخب  ولتكتمؿ حاسة التمرد ،التي قد تواجو أي إنساف  في أي وقت الخربة
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فػ "الكتابة ال تحدث بشكؿ معزوؿ أو فردي، ولكنيا نتاج لتفاعؿ ممتد ال  ،متنوعة ت نصيةيحشد ألجمو تعالقا
، يتولد عنو العمؿ مخض عنيا جنيف نشأ في ذىف الكاتبيحصى مف النصوص المخزونة في باطف المبدع، يت

 . (1)اإلبداعي الذي ىو النص"
يؤكد وفي الوقت الذي األسطورة ، ال سيما وأف ثائرلقد استعاف الشاعر بالقرآف واألسطورة ليحتفي بالشييد ال    

وما ثورة تشريف  ،(2)، ال يصدقو العقؿ المعاصر"كؿ ما ليس واقعيا " نيا فإ، فيياعمى الجانب الفكري  الباحثوف
العبلقة بيف وعميو فإف  الواقع العراقي عمى إفرازىا،دأب وما جاءت بو غير نسؽ مختمؼ عف السياقات التي 

ولكف تصديقيا ليس مستحيبل حيث "تكشؼ عف حقيقة  ،قد تتشكؿ مف جدلية يصعب تصديقيا األسطورة والواقع
ف تعذر إثباتيا  - ميمة ، إذ في العراؽ الثورة وكذلؾ ىي حاؿ ،(3)حقيقة لنا أف ندعوىا حقيقة ميتافيزيقية" -وا 

  القدرة عمى تحطيـ أكبر سدود السياسية الخربة ونيؿ مطالب الشعب. اولي ،مف المؤامرات والفسادأقوى جاءت 

 ،وفي قصيدة " صور حية مف حرب ميتة " مف ديواف " فكرة في رأس مقطوع " لمشاعر إسماعيؿ الحسيني    
ف أخطر اآلليات الداخمة في م"فشعرية الحمـ ىي  ،بيف ) شعرية الحمـ( و)شعرية الثورة( ة تدمجنجد أف القصيد

ب مستويات فاعميتيا فيو و تتناس ،روفة" التذكر والتجربة والحمـ"مف بيف آلياتو المع ،جوىر العمؿ اإلبداعي
ومف خبلليا  ،والثاني طبيعة الشخصية اإلبداعية ،األوؿ خاصية النوع اإلبداعي ،لى عامميف أساسييفإاستنادا 

، ويتمخض تأثير الحمـ في العمؿ اإلبداعي عف (4)يتحدد حجـ حضور الحمـ وسبؿ تأثيره ونماذج تنصيصو"
ال مفر مف مواجيتو إف نحف أردنا فنا  ،قدر معيف مف اإليياـ  الذي ىو "جزء أساسي مف حياة النفس البشرية

ي في مساحاتو في خمؽ الفضاء العاـ الذي تجر  ، كما إنو يساعد(5)ويممس حياتيا لمسا  دقيقا" ،يصؼ النفس
 :(6)الحسيني قاؿ الحيوات اإلبداعية.

 قل ما تريد
 رفوحاذر ثورة الص

... 
 ماتت أناشيدك السوداء من زمن

 متى سيسقط ىذا القبر
 من صدري

... 
 ىاك اتخذني عراقا

 والتحف بدمي

                                                           

  79:  شعر أدونيس، البنية والداللة، راوية يحياوي (1)
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 أنا البداية
 مرسى الماء

 والجمر
 محشد بدموع الفاقدات

 إذا صحت: العراق
 لمحشر يضج الناس
... 

 تسممت مدن 
 من ثقب ليمتيا

 فمونت حمميا المفجوع بالحبر.
، فقد ارتدى الشاعر قناع األرض لييب نفسو ديمومة حممية ال اندماج غير واع بيف الشاعر وأرضوإنو     

عر بديباجيا الثر ويتفاخر الشا، فقناع العراؽ فخامة يتمبس ا بيوية أخرى غير ىويتو العراقيةيمكف أف ينالي
 فيي محكومة بمقصدية المغة التي تعي دالالتيا . ، ه الفخامة تأتي عبر ألفاظ قصيدتو، بيد أف ىذبقوتيا
تظير روح الثورة بوضوح في ىذا النص  ،وفي قصيدة الشاعر جبرائيؿ السامر )أحبلـ نصؼ وطف(    

وىي تبشر بالثورة  ،فمفردات القصيدة تبتكر عنفوانيا وتوىجيا وانتفاضتيا ،الشعري الساخف بألفاظو ومعانيو
 :(1)الشاعر قاؿ ،وتشرح مؤىبلتيا وتفاصيميا

 غدا إن تنجح الثورة
 سيبسم عاشقان ونجمتان وغيمتان

 ودمعة الحزن النبيل تغادر الجفن المغضن قطرة قطرة
 يتوق الشاطئان الى لقاء مستحيل

 واليوى فكرة
 ذٍر يعود غداً  أبو

... 
 ونقرأ سورة الشيداء
 نكتب منطق الثورة:
 فكل رصاصة بذرة
 وكل حجارة خضرة

ر ويؤكد الشاع ،وتحقيؽ أحبلـ مؤجمة أو منسية ،ثورةال نجاحتتحدث بشكؿ مباشر عف توقعات  القصيدة    
إف بنية القصيدة المتمردة  تبنى مف مجموعة ضوابط  أىميا: األوؿ: شخصية ف يا،قياـ حياة جديدة مرتبطة ب

نسانيتو التي تغمب عمى كؿ إنسانية قدرة الشاعر عمى توظيؼ نصوصو  :والثاني ،الشاعر ووعيو وثقافتو وا 

                                                           

 9 -8أحبلـ نصؼ وطف:  (1)
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وىو  ينبغي الطرؽ عمى الحديد :والثالث ،يتناسب مع عظمة الحدث وردود األفعاؿ ،الرافضة توظيفا فنيا راقيا
ال فإف أية انتفاضة فكرية أو ثورة شعرية في استراتيجية  ،ساخف لى قدسية إقد تسيء   ،زمكاف( غير مناسبة)وا 

ىو التكرار  :والرابع ،وتفشؿ مساعي القصيدة في بمورة موقؼ ما لصالح التمرد الجاد والرصيف ،ىذا التمرد
دامة الضغط النفساني عمى اآلخر الشعر ف ،وال تقوـ انتفاضة بإشارة صغيرة ،فبل تنجح ثورة بكممة واحدة ،وا 
، إنيا قصيدة متخمة باألمؿ، الذي (1)وىو الكبلـ الذي ُيحرؽ وال يحترؽ ،المتمرد ىو الكبلـ الذي ال يشبيو كبلـ

النكبات  وىي قصيدة تنزع نحو رومانسية عالية تتفاءؿ بالمستقبؿ إثر سمسمة مف يقوـ عمى أنقاض ألـ مر،
 واألحزاف والسوداوية القاتمة .

ىي ثورة عمى الواقع المزري الذي  ،ثورة مف نوع خاص ،وفي قصيدة )إيفا سار( لمشاعرة مسار الياسري    
 :(2)الشاعرة قالت ،ناليا باإلىماؿ وضنؾ العيش

 وفرقنا غيوما أمطرت
 حزنا عمى أحالمنا

 الصغرى
 وربتنا عمى أكتاف )إيفا سار(

 ثوري وال تتحممي أن
 صبرا

 وكوني مثمما نحن
 وقفنا مثل مسمارين

 تطرقنا الدقائق
 كمما مرت عمى
 أعتاب ماضينا

 وما انطفأت أمانينا .
لى قيامة إتشير  ،عمقـ ال ينصفيالى انتفاضة أنثى عمى زمف ُمر إح أمطار األحبلـ التي تشير بوضو إنيا     

المرأة مخموؽ مييأ و جاىز لمثورة بأية ف ،نالت المرأة منيما قسطا كبيراثورة شعرية بوجو التجاىؿ واإلىماؿ التي 
موب ليا ثورتيا الخاصة، فالثورة "أس إذ ،إال ما ندر ياإنصافمف حتى الثورات لو تحققت لما تمكنت و  ،لحظة

الوسائؿ المعتمة في ال تتبع و  ،االقتصاديةالبنى األساسية واالجتماعية  و  ، تشمؿمف أساليب التعبير االجتماعي
فمذلؾ تكوف المرأة دائما في حالة استنفار بوجو  ،(3)النظاـ الدستوري القديـ لمدولة وتكوف جذرية وشاممة"

يحتؿ دور البطولة في كثير مف أشكاؿ الواقع  ،أسطوريكائف  إنيا ،ة إلشعاؿ فتيؿ الثورةأوميي ،األحداث
 كما يطمب منيا أف تؤدي واجباتيا. ،مف الحقوؽومف حقيا أف تناؿ حظيا كامبل ومواقؼ الحياة 
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 القصيدة ُحُممًا بديلً 
 قوة المغة واألفؽ االستعاري( )مدخؿ: 

 : في البلوعي )العقؿ الباطف(، والثالث: تتشكؿ القصيدة مف ثبلثة احتماالت، األوؿ: في الوعي، والثاني    
، ي المسافة الساخنة بيف الوعي والبلوعي، ومف ىنا تكوف القصيدة نفسيا قريبة مف الحمـ، وأحيانا بديبل عنوف

"الشعر مزيج  ، فػالوجود لفظاإلى  بالمغة، ونخرجوداف ومجيوال إف لـ نترجمو ألف كمييما سيبقى عالقا في الوج
مف الرؤية والحمـ والذاكرة، وكتابة القصيدة مزيج مف الوعي والبلوعي، والقصيدة تبدأ بفكرة تممع في الذىف مثؿ 

 .كما يرى سامي ميدي (1)لمع البرؽ"
حتى  ،اليو وتوقعات المستقبؿىنو وحرية يحمميا الشاعر تداعيات ذ، عندما حمما بديبل وتكوف القصيدة    

فإننا نجعؿ مف نص الحمـ ، الواقع المغويإلى  لصورة الذىنية، فحيف ننقؿ الحمـ مف اكأف الحمـ يحّؿ فييا
مف خبلؿ ىدـ المعنى  ،مع كؿ قراءةر ويتغي دديتج ىذا النص يحتفظ لنفسو بمعنى أولي، ذلؾ بأف قصيدة ما

 .  القديـ وبناء المعنى الجديد
نزياح( تحقؽ ىذه القوة إال باستعماؿ )االستعارة( و)المجاز( و)االقوة المغة، وال تإلى  تحتاج القصيدةو     

وعمؽ معنى، عوالـ جديدة غريبة، فييا قوة لفظ إلى  حيث يكوف بإمكاف القصيدة أف تأخذنا و)الفنتازيا(،
لقصيدة كنزا لغويا ومعاني عميقة ذات الفنتازيا( بعمؿ فني مشترؾ، يجعؿ او) ستعارة( وبخاصة عند اشتغاؿ)اال

 . دالالت ثرة
، قد تقوـ عمى المغوية الدواؿ، تتشكؿ مف عدد كبير مف صورة مف صور المجاز في المغة االستعارة إف    

، ؼ ة قوتيا مف االستعارة قبؿ كؿ شيءعمى التناقض أو عمى المفارقة، بحيث تممؾ المغة الشعريالجدلية أو 
ولكنيا أيضا ذات قيمة عاطفية ووصفية  ،مقتصرة عمى اليدؼ الجمالي والقصد التشخيصي"االستعارة ليست 

 .(2)ومعرفية أو بتعبير ثاف نحيا بيا"
عنيا أرسطو إف "أعظـ  قاؿ، أنيا تبوأت منزلة كبيرة في حقؿ الدراسات الببلغيةفي أىمية االستعارة  وتكمف    

ىذه األساليب حقا ىو أسموب االستعارة، ىذا األسموب وحده ىو الذي ال يمكف أف يستفيد اإلنساف مف غيره 
، وذكر جوف كوىيف بأف "المنبع األساسي (3)وىو آية الموىبة، فإف إحكاـ االستعارة معناه البصر بوجوه التشابو"

، فيي "عبلقة لغوية تقوـ عمى مقارنة طرفييا المستعار منو (4)رة"لكؿ شعر ىو مجاز المجازات، ىو االستعا
 .(5)وأنيا تعتمد عمى االنتقاؿ بيف الدالالت الثابتة  لمكممات المختمفة عمى أساس مف التشابو" ،والمستعار لو

أف ستعارة تتجاوز االقتصار عمى كممة واحدة، كما اال " أف -بحسب النظرية التفاعمية-مفتاح محمد  ويرى
نما السياؽ ىو الذي ينتجو،ا معنى حقيقي محدد بكيفية نيائيةالكممة أو الجممة ليس لي وىي ال تنعكس في  ، وا 
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 قائبل، ويضيؼ (1)بيف اإلطار المحيط بيا"اعؿ أو التوتر بيف بؤرة المجاز و االستبداؿ ولكنيا تحصؿ في التف
"إف المشابية ليست العبلقة الوحيدة في االستعارة فقد تكوف ىناؾ عبلقات أخرى، كما أف االستعارة ليست 

  .(2)، ولكنيا أيضا ذات قيمة عاطفية ووصفية ومعرفية"ى اليدؼ الجمالي والقصد التشخيصيمقتصرة عم
ف طريؽ المبلبسة و االرتباط بي فمعنى آخر أما عإلى  معناه الصريحنتقاؿ المفظ مف اوأما المجاز فيو     

، وىو "ما أفاد معنى غير مصطمح عميو في الوضع الذي وقع فيو (3)المعنييف أو لعبلقة المشابية بينيما
 .(4)التخاطب لعبلقة بيف األوؿ والثاني"

، فيو "نشاط تمثيمي يحاكي جميع في إثارة النفس االنسانيةالشعر بصورة عامة ىو أحد أىـ الوسائؿ و    
 ،، وقيمتو الرئيسية في الخياؿالفمسفةإلى  عيف بيا الناس مدخبلوالشعر موىبة إليية يست ،األشياء واألحياء

فوظيفة الشعر  ،والشاعر ليست ميمتو أف يروي الوقائع كما حدثت بؿ يروي األشياء التي كاف يمكف أف تقع
 .(5)الطبيعة" أو خارجا عف ،إذف مزدوجة: محاكاة األشياء واألحياء وفقا لمطبيعة

مف المصطمحات الببلغية القديمة، والتي استخدمت في النقد القديـ، فإف  ذا كانت االستعارة والمجازا  و     
، ىو (6)االنزياح الذي أطمؽ عميو النقاد تسميات مختمفة مثؿ " االنحراؼ" و"العدوؿ" و" االختيار" وغير ذلؾ

وىو يعبر عف النتيجة الشاممة  ،الحديثة والمعاصرة اسات الببلغيةمح ببلغي حديث يستعمؿ في الدر طمص
 أقصى درجات داللتو.إلى  اختبلؿ المعيار المغوي وغرابتو ومف ثـإلى  الجامعة لتمؾ الفنوف والتي تؤدي

يقع بعد الطبيعيات ويشمؿ مبادئ المعرفة واألمور العامة لموجود واأللوىية،  مصطمح ازيا( فييوأما )الفنت    
وأيضا البحث عف صميـ األشياء  ،وعات الواقعة خارج نتاج التجربة ونطاؽ الزماف والمكافوكذلؾ الموض

وىي  ،(7)كما أنيا المنيج الذي يرى األشياء في انعزاليا وسكونيا وخموىا مف التناقض ،وأصميا ومصيرىا
 منشؤىاوأغمب صورىا  الحواس،ة الفيزيقية التي تحكميا الغرابة عما اعتدناه وألفناه وأدركناه بالسببية والمعرف

  . وبعدىا عف حقيقة الحياة الطبيعية التي يعيشيا اإلنساف البلوعي أو خارج المنطؽ لغرابتيا
فمسفة القروف الوسطى لمداللة عمى الصور إلى  الفانتازيا  "مصطمح  قديـ استعممو أرسطو، وعنو انتقؿو     

يتحرر مف منطؽ الواقع والحقيقة في سرده، مبالغا في افتتاف خياؿ ، كما أنيا "عمؿ أدبي (8)الحسية في الذىف"
ىي جنس أدبي خطابي، يتولد مف حالة التردد الذي يعتمي الشخصية الدرامية، عند مفاجئتيا بحدث و  ،(9)القراء"

                                                           

 84:  ، محمد مفتاحخطاب الشعري )استراتيجية التناص(تحميؿ ال (1)
 84( نفسو : 2)
 

 52:  ىدارةعمـ البياف، محمد مصطفى  –ينظر: في الببلغة العربية  (3)
 64:   الطراز العموي ألسرار الببلغة، يحيي بف حمزة (4)
 15:  ، أرسطو طاليس، ترجمة وتحقيؽ عبد الرحمف بدويفف الشعر (5)
، وينظر: التقديـ والتأخير ومباحث التراكيب بيف  31:  ينظر: االنزياح مف منظور الدراسات األسموبية، أحمد محمد ويس (6)

 58:  ة، مختار عطيةالببلغة و األسموبي
 362ػػ  361:  ينظر: معجـ المصطمحات األدبية، ابراىيـ فتحي (7)
 278:  معجـ المصطمحات العربية في المغة و األدب، مجدي وىبة و كامؿ الميندس (8)
 171:  معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة، د. سعيد عموش (9)



 

134 

ئبيا خياليا، أو عجا بحدث خارؽ، مما ينتج موقفيف مختمفيف: أما غرائبيا إذ يمكف تفسير الخوارؽ باعتبارىا وىماً 
 .(1)إذ ال يمكف تفسير الخوارؽ بواسطة العقؿ"

والفنتازيا . تحيؿ تحقيقيا ويرى الدكتور سعيد عموش أنيا "عممية تشكيؿ تخيبلت ال تممؾ وجودا فعميا ويس    
ا الفنتازيف، عمؿ أدبي يتحرر مف منطؽ الواقع والحقيقة في سرده وشعره، مبالغا في افتتاف خياؿ القراء األدبية
  .(2)مكبوتاتو المبيمة"و  ئصية ىدىدة لبلوعي القار القص
إف غاية األدب الفنتازي ال تختمؼ عف غاية األدب الواقعي، ألف صفة االفتراض يحمميا أي نص أدبي     

المقبولية في  لو صفة نفسوو في الوقت  ،مخيمة المؤلؼ / الشاعر، بوصفو نسيجا فكريا ضمف في الحقيقة
ة وسيمة عممية وناجعة لمكشؼ عف اىتمامات الشخصيات وعواطفيا ف "األجواء الفنتازيّ أ، عمى اعتبار التصديؽ

، مف ىذا المنطمؽ يمكف التي يمكف أف تتستر وتتبدؿ في بيئات يتحكـ فييا العرؼ أو المواصفات االجتماعية
 .(3)لييا أنيا تحمؿ الغرض ذاتو الذي تحممو حبكة الكاتب الواقعي"إالنظر 
)الخياؿ/ التخييؿ / الوىـ/ حمـ اليقظة/ العصاب الذىني /  ح الفنتازيا مصطمحا واسع المدلوؿويعد مصطم    

ي كؿ ما ىو غير واقعي أ ،جزء مف عائمة الفنتازياالمصطمحات يذه ف ،الخرافة/ األساطير/ األحبلـ.. الخ(
، أي أف  (4)الوليمة أف "الفنتازيا تشبيو لحمـ العقؿ" و"دانتي" في كتابأبتر نقبل عف ذكر قد و  ،وغير منطقي

 العبلقة وثيقة بيف الفنتازيا والحمـ.
األخطاء  تصحيح ثؿم ،لطرح آيدولوجياتيـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة يستعمؿ الشعراء الفنتازياو     

 ،زيا ىو كاتب أخبلقي بالضرورةلذا "نرى أف كاتب الفنتا؛ في الواقع الراىف كما يرونيا  االجتماعية  والتأريخية
 ا، لذ(5)ألنو يعالج مسائؿ الواقع بنمط مف التخييؿ المجازي الذي يعيد صياغة البنى المعرفية لمواقع والمجتمع"

إال أنو في الوقت عينو يعبر عف الحيرة العميقة  ،نو "نادرا ما يتجاىؿ أدب الفنتازيا المسائؿ األخبلقيةأنجد 
 .(6)بخصوص كيفية الشروع باالستنارة"

نزياح، و الفنتازيا ىي انزياح المفظ االستعارة ىي ابنة االوترتبط الفنتازيا باالستعارة ارتباطا مصيريا وثيقا، ف    
ازي وعمى لفظ استعاري، وىي معنى فنت ئر"، فيذه جممة تقوـ عمىعف واقع الحاؿ، فمو قمنا مثبل "الحصاف الطا

غير  و العجيب و واقعي الغريبالغير  الخياؿو  ترتبط بالواقع، فيي تحتمؿ الوىـ صورة استعارية غرائبية، ال
 .. إلخ .مألوؼال

فيو  ،وىو اإلنتاج النفسي المدمج  تبعا لمنشاطات العقمية لميقظة ،نشاط عقمي يثيره عامؿ نفسي الحمـو     
، ألنو تتابع باإلبوصفو نشاط عقمي ينتجو المرء  تمر عبر ، حساسات و الصور العقمية واألفكارخبرة أثناء النـو

                                                           

الفنتازيا  في النص المسرح العراقي المعاصر  مسرحية " طنطؿ" أنموذجا ، د. مصطفى جبلؿ مصطفى، مجمة أبحاث  (1)
 179 : 2116، 24ع، 12ميساف، مج

 171:  معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة (2)
 12:  أدب الفنتازيا، مدخؿ الى الواقع، ت. ي. ابتر، تر: صبار سعدوف السعدوف (3)
 18:  نفسو (4)
 67:  ، محمد جاسـ جبارةزيا الواقع في سرديات ثامر معيوؼالسرد و فنتا (5)
 32: أدب الفنتازيا مدخؿ الى الواقع (6)
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فالنـو حالة   ،(1)خبرات خبلؿ النوـبوصفيا في األغمب صور بصرية تمر بالفرد تكوف و عقؿ الشخص النائـ، 
حالة طبيعية متكررة يتوقؼ فييا الكائف الحي عف فيزيولوجية متميزة باالنقطاع المنعكس فورا لموعي، فيو 

، إذًا الحمـ ظاىرة كأي ظاىرة فيزيولوجية ال (2)وتصبح حواسو معزولة نسبيا عما يحيط بو مف أحداث ،قظةالي
 . عرؼ حقيقتياتُ 

يخمؽ بؿ إف كؿ ما يسبب لو فقداف الوعي أو يعطؿ مجرى تفكيره و وال يحمـ اإلنساف أثناء النوـ فقط "     
ألف حاالت االرتخاء تساعد مكونات البلوعي عمى االنطبلؽ  ،عنده حالة مف االرتخاء العاـ يولد لديو األحبلـ

أو بالنظر ألىمية العمميات العقمية و  ،(3)مف مكامنيا لتطفو عمى سطح الشعور مكونة األحبلـ أو أحبلـ اليقظة"
"أف الجانب األكثر أىمية في سيكولوجيا اإلنساف ىو إلى  السموؾ الذي نكوف عمى دراية بو، ىناؾ رأي يذىب

 ، أي البلوعي المنطمؽ بأقصى حريتو.(4)العمميات العقمية التي ال نكوف عمى دراية بيا"
مراكز عالية مف  ذلؾ "يسمو بنا البلوعي أحيانا سموًا عظيما في الخواطر، حيف يوىمنا أف نكوف فيل    

ؿ ذلؾ في األحبلـ، وذلؾ ألف نزعة الرقي لف تفارقنا حتى في أمراضنا، بؿ الرقي، بؿ ىو يعقالرياسة والعمـ و 
، فنجد أف البلوعي بالمعنى الوصفي وليس (5)ترقية أنفسنا"إلى  نحف عندما نفكر بالشر، إنما نرمي بذلؾ

طيع أف والذي يست -الكيفية النفسية لدى الفبلسفة  بحسب -الدينامي ىو الشيء الكامف قبؿ الوعي " قبمشعوري"
يظير في الوعي بسيولة إذا توفرت لو بعض الشروط، أما ما ىو الوعي بالمعنى الدينامي فيو الشيء 

 .(6)المكبوت الذي يجد مقاومة تمنعو مف الظيور في أثناء الوعي
 فإذا كاف الحمـ قادما مف البلوعي، فإف بإمكاف القصيدة أف تعيد تشكيؿ الحمـ وتفسيره وتوضيح معناه مرات    

خطاب إلى  عدة، فالحمـ حادثة ذىنية، وسواء أكانت الحادثة ذىنية أـ واقعية فيي نص، وىذا النص يتحوؿ
عندما يعاد تشكيمو عمى ىيئة قصيدة، والقصيدة تحمؿ الحمـ، بؿ تيدمو وتعيد بناءه أكثر مف مرة، فكؿ  قراءة 

وف ىناؾ معاف وتفسيرات جديدة بقدر عدد  جديدة تمغي المعنى السابؽ لمقصيدة وتمنحيا معنى جديدا، وبيذا تك
 . (7)القراءات المتتابعة

وفي عبلقة البلوعي باإلبداع، وفي  ،اختمؼ عمماء النفس في عبلقة الشاعر/ المبدع / الفناف بعمـ النفس    
ضرورة أف يكوف الفناف/ الشاعر / المبدع، إنسانا مريضا غير سوي كي ينتج أعماال مميزة ويتفوؽ عمى 

"عندما يكوف الفناف  أي ،عبلقة ليا بصنع الفناف و إبداعو وأمراض النفس ال كبتاآلخريف، فمنيـ مف قاؿ ال
قدرتو عمى اإلبداع الفني، ألنو حيف يبدع يكوف في حالة مف الصحة عصابيا، ال يكوف لعصابو أي دخؿ في 

                                                           

 53:   ينظر: األحبلـ وقواىا الخفية،  آف  فراداي، تر: عبد العمي الجسماني (1)
النـو واألرؽ  و األحبلـ بيف الطب و  :وأنظر،   54:  تفسير األحبلـ، سيجموند  فرويد، تر: مصطفى صفواف ينظر: (2)

 17:  القرآف، شمسي باشا
 156:  ، محسف عمي الدلفيـ في الديف والفمسفة وعمـ النفساألحبل (3)
 2البلوعي الجمعي العراقي، أ. د. قاسـ حسيف صالح: (4)
 18العقؿ الباطف، سبلمة موسى:  (5)
 28فرويد، تر: د. محمد عثماف نجاتي:  ينظر: األنا و اليو، سيجموند (6)
 27:  ينظر: الكتابة  و االختبلؼ، جاؾ دريدا، تر: كاظـ جياد (7)
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، وىناؾ مف يرى األمور غير ذلؾ، فبل عممية ابداعية (1)واليقظة النفسية الواعية بكؿ ما في الواقع مف حقيقة"
ى أنو إذا بمعن ،ييات المشتركة في اإلبداع الفنأف التسامي ىو األساس الذي تعتمد عميو العمم بدوف تساـ، إذ "

وثانيا أنيا  ،استطاع أف يستبدؿ بأىدافو القريبة أىدافا أخرى تمتاز أوال بأنيا أرفع قيمة مف الناحية االجتماعية
ىو اآللية التي يستعيف بيا " المحصور" عمى ، وكذلؾ نجد أف "القمب(2)فقد قاـ بعممية تسامي" ،غير جنسية

 ، في حيف أف التسامي يؤديالحادث نتيجة الصراع الباطني تنمية عرض مرضي ينفعو في القضاء عمى التوتر
 .(3)"امتياز في الفف أو في العمـ ر عبقرية و ايظإإلى 
 امرض كونو)التسامي( تنبثؽ مف السؤاؿ عف أصؿ ، إف البلوعي و اإلبداع ىما مسألة خبلفية عند العمماء    

أو نتيجة مرض، وىؿ ممكف أف يكتب شخص سميـ نصا ابداعيا يتفوؽ عمى نص كتبو شخص وقع تحت 
 ،أف الشاعر يحمـ وىو يقظاف ، لذلؾ يرى بعضيـ "؟ ضغوطات نفسية كبيرة وأنواع مف الكبت النفسي الشديد

نما يسيطر فبل المميز الصحيح والشاعر يتحكـ في خيالو، في حيف أف  ،عميوىو  يتسمط عميو الموضوع وا 
 .(4)لمعصابي ىو أف خيالو يسيطر عميو"

األوؿ لو دور ميـ في عممية فف مف )البلوعي(، يحالت كونيماؾ أف الفرؽ بيف التسامي و العصاب، فبل ش    
أليس مف الواجب أف نعتبر التناقض  فرويد عف العصاب " قاؿ، اإلبداع الفني، والثاني ال دور لو في ذلؾ

درجة غير عادية في االستعداد المزاجي لمعصاب كأنو نتيجة إلى  العادي الذي غالبا ما يكوف شديداالوجداني 
، أي أف )العصابي( قد تنفصؿ لديو الغرائز ويفقد القدرة عمى التركيز عمى األشياء (5)النفصاؿ الغرائز؟"

 والسيطرة عمييا ومنيا)اإلبداع(.
ف كاف راوي الحمـ المغة فإف خروجيا ال يحدث بغير لغة ساميوألف األحبلـ ال تخرج لموجود بغير       ة، وا 

، حتى تتمكف مف كفاية اويو لغة استعارية ومجازية عالية، ألف مكونات الحمـ تفرض عمى ر شخصا عاديا
الفصيحة البميغة،  كنز مف المفردات الغنية باأللفاظوىذه المغة ىي ، رة الخيالية التي تشكؿ بيا الحمـالصو 

وده، ومجموعة مف المعاني العميقة ذات الدالالت الغنية بالمعاني الثرة، فالمغة ىي "عبارة المتكمـ عف مقص
عف القصد بإفادة الكبلـ، فبلبد أف تصير ممكة متقررة  في العضو الفاعؿ ليا،  ئؾ العبارة فعؿ لساني ناشوتم

مكتسبة، ثقافية و و  "ظاىرة سيكولوجية واجتماعيةأيضا ىي ، و (6)وىو المساف، وفي كؿ أمة بحسب اصطبلحاتيا"
مكتسبة، ال صفة بيولوجية، مبلزمة لمفرد، وتتألؼ مف مجموعة رموز صوتية لغوية، واكتسبت عف طريؽ و 

 .  (7)االختبار معاني مقررة في الذىف"
                                                           

 24:  التفسير النفسي لؤلدب، د. عز الديف إسماعيؿ (1)
 199:  األسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر خاصة، مصطفى سويؼ (2)
 وال يشترط أف يكوف الناتج ذا صيا فتفيد كمنفذ لمطاقة المحتبسةورة مقبولة شخالقمب ىو اآللية التي ينحؿ بيا الصراع الى ص ،

   211قيمة اجتماعية رفيعة . األسس النفسية: 
 211: نفسو (3)
 23:  التفسير النفسي لؤلدب (4)
 69:  األنا واليو، سيجموند فرويد (5)
 1/83المقدمة، ابف خمدوف  :  (6)
 41:  فريحة، أنيس لمغةنظريات في ا (7)
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تدؿ عمى ما ىو أكثر ىي عند عمماء النفس ومنيـ "كارؿ يونغ" أف "تكوف الكممة أو الصورة رمزية حيف و     
أو أف  ، مف معناىا الواضح والمباشر، ويكوف ليا جانب باطني أوسع مف أف يحدد بدقة أو يفسر تفسيرا تاما

"مجموعة إشارات  كونيافالمغة أداة إليصاؿ المشاعر واألفكار  اإذ،  (1)يأمؿ المرء بتحديده أو شرحو تماما"
أو أنيا الوسيمة التي  ، ت اإلنساف الفكرية والعاطفية واإلراديةأي عف حاال ، تصمح لمتعبير عف حاالت الشعور

 .(2)أجزائيا أو خصائصياإلى  يمكف بواسطتيا تحميؿ أية صورة أو فكرة ذىنية
، وىذا اإلبداع قائـ عمى  ، بكونيا تحمؿ أدوات اإلبداع الشعري تختمؼ المغة الشعرية عف المغة العاديةو     

ونستنتج مف ذلؾ أف االنزياح ىو أف تقوؿ شيئا وتعني شيئا  . ، أال وىو االنزياح القصيدةعامؿ ميـ في بناء 
،  ، تنبعث منيا قوة اإلشارة وعمؽ الداللة آخر، األمر الذي يمنح المفردات في داخؿ القصيدة حياة جديدة

 تعارات الببلغية،واإليجاز المفيد، والمغة الشعرية ىي "لغة المجاز، وىي مجموعة مف المجازات واالس
 .(3)لغة داخؿ لغة" وباختصار ىي لغة منزاحة، والشعر

 وقد يفيـ االنزياح خطأ، وذلؾ بحشو مفردات غريبة، أو إلصاقيا مع بعضيا كيفما اتفؽ  بحجة ابتكار    
ب حيث  يعد الخطا كيؿ وىو التركيب المميز لمدالالتبتكار يكوف في التشمعاف جديدة في القصيدة، لكف "اال

فالشاعر يجب عميو أف يصنع لغتو الشعرية مف المغة العادية، عمى أف تكوف  ،(4)خمؽ لغة مف لغة" –األدبي 
لو قابمية بعث حياة جديدة فييا، وتكوف غنية باالنزياح، و كذلؾ بالمجاز الذي ىو "استعماؿ المفظ في غير ما 

 ، وىذا ىو اإلبداع .(5)المعنى الحقيقي"وضع لو  لعبلقة بيف المعنييف مع قرينة مانعة مف إرادة 
متسقة  ،مبلئمة ألفكاره ،إف عمؿ االستعارة  و سر جماليا ىو أف تكوف معبرة عف شعور األديب/الشاعر    

مع غيرىا مف الصور في الموضوع، وبإمكانيا خمؽ صور خيالية متعددة باستعارة شيء لشيء آخر ليس مف 
 طبعو.

  

                                                           

 18اإلنساف ورموزه ، كارؿ غ يونغ، تر: عبد الكريـ ناصيؼ:  (1)
 51أصوليا النفسية وطرؽ  تدريسيا:  –عبد العزيز عبد المجيد ، المغة العربية ينظر:  (2)
 57النقد و الحداثة، عبد السبلـ المسدي: (3)
 44البنية والداللة ، راوية يحياوي: -شعر أدونيس  (4)
 134الببلغة فنونيا و أفنانيا عمـ البياف و البديع ، د. فضؿ حسف عباس:  (5)
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 المبحث األوؿ
 البعد العجائبي والتشكؿ االستعاري

يبدو العجائبي وكأنو جنس جامع لبقية األجناس، أكانت سردية أـ شعرية، يتغذى منيا أو تتغذى منو،     
حيث "نجد بنياتو حاضرة المفارقة، االختبلؼ و يمتزج بيا حتى تغيب بينيما الحدود أحيانا، وأحيانا مع نقاط 

ؽ الرتياد آفايتوسؿ حقوال أخرى قريبة مف مجالو متخطيا بذلؾ حدوده  عجائبي والتساع قاعدتو، ويتماس ال
 ،ومتصمة تشكؿ خريطة وميادا يغترؼ منو، وعمى الرغـ مف كوف المجاالت األخرى ذات حدود مرسومة جديدة

، والعجيب "ىو ذلؾ النوع مف األدب (1)تيؾ مف بعيد أو قريب"فإف مكوناتيا ال تنفؾ تمتقي مع مكونات الفانتاس
فتغير مجراه تماما وىو يشتمؿ  ،تتدخؿ في السير العادي لمحياة اليومية، دـ لنا كائنات وظواىر فوؽ طبيعيةيق

التي تتحدث ، طيرعمى حياة األبطاؿ الخرافييف الذيف يشكموف مادة لمطقوس واإليماف الديني مثؿ أبطاؿ األسا
 . (2)الشعوب"عف والدة المدف و 

 وؿ والمنطقي والذي يجمع مخترقا حدود المعق، أف العجائبي بؤرة الخياؿ الخبلؽ ويرى كماؿ أبو ديب "    
الماورائي لقوة واحدة فقط ىي قوة الخياؿ إلى  ومخضعا كؿ ما في الوجود مف الطبيعي ،ريخي والواقعياالت

يعجف العالـ كما يشاء ويصوغ ما يشاء  ،بإحساس مطمؽ بالحرية المطمقةالمبدع المبتكر الذي يجوب الوجود 
 .(3)غير خاضع إال لشيواتو ومتطمباتو الخاصة"

كائف ال أف العجائبي ىو "التردد الذي يحسو يرى منظريف ليذا الصنؼ مف األدب فال ىو مفأما تودوروؼ و     
، أي أنو مرتبط بردة الفعؿ التي (4)فيما يواجو حدثا فوؽ الطبيعي حسب الظاىر" يعرؼ غير قوانيف الطبيعة

 فػ"العجائبي يتحقؽ عمى قاعدة الحيرة أو التردد اً ، إذتصيب المتمقي عند اصطدامو بحدث فوؽ الطبيعي
 ،بالواقع أـ الإذ عمييما أف يقررا ما إف كاف يتصؿ  ،حياؿ ما يتمقيانو المشترؾ بيف الفاعؿ "الشخصية" والقارئ

 . (5)كما ىو في الوعي المشترؾ"
حيث أف  ،مقبوؿ عند العرض أوؿ مرةالمألوؼ وغير المنطقي وغير الويمكف اختصار العجائبي بأنو غير     
منطؽ الحمـ و دخؿ القصيدة بي ىو ماالتكويف المغوي ، فنتج أشياء غريبةير مف خبلؿ االستعارة واالنزياح الشاع

الوعي عمى البلوعي تخرج الكثير مف األفكار والرؤى اإلبداعية كاألحبلـ  وتحت ضغط ،الواقعبعدىا عف ي
إلى  أما الشعر فنصفو كذب ونصفو صدؽ، لكنو يميؿ ،والخواطر والقصائد والنشاطات اإلنسانية بصورة عامة

، ورد سمفاما ثؿ بكؿ لكنو يتم ،أو أسطورة أو غير ذلؾ اريخية أو حمما، فيو ليس حادثة تالكذب في إبداعو
ي قصيدة فف ،وسوى ذلؾ في تشكيؿ بنيتو الشعريةومنو  يعتمد عمى  العجائبي و الفنتازي  و األسطوري  

 :(6))تناص مع الفجيعة( نقرأ لذكرى مرور الشمس( مف ديوانو الشاعر أحمد شمس)
                                                           

 86شعرية الرواية الفانتاستيكية، شعيب حميفي:  (1)
 32، حسيف عبلـ: ي في األدب مف منظور شعرية السردالعجائب (2)
 8 ، كماؿ أبو ديب:في كتاب العظمة وفف السرد العربياألدب العجائبي والعالـ الغرائبي  (3)
 45تاف تودوروؼ ، تر: الصديؽ بو عبلـ: ي، تزفمدخؿ الى األدب العجائبي (4)
 26، سعيد يقطيف: و وتجمياتوالسرد العربي مفاىيم (5)
 25 - 23تناص مع الفجيعة:  (6)
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 لـ تمتفت
 الشمس التي تركتنا وراءىا

 وىي تصيؿ..
 تصيؿ
... 

 أحدلييا إنسبنا لـ ي
 سماؤناأوستبقى 

 بذمة اليواء
 والميؿ الذي أوقدنا

 لدؼء ساعتو األخيرة
 انصرؼ لتأدية طقوسو الجديدة

... 
 كؿ نبؤاتنا عف آخر النيارات

 كانت مكررة في أحلمنا
... 

 بناء الشياطيفأسنحتفؿ مع 
 بذكرى مرور الشمس.

صورة  ،فاالحتفاؿ مع أباء الشياطيف ،والحمـ ةاالستعار ثية عمؿ مشتركة بيف الفنتازيا و يخمؽ ثبلىنا نص فال    
بحد ذاتو االحتفاؿ ما جعؿ  ،إال إذا كانت غير الشمس المعروفةمناسبة معتادة ىي مرور الشمس واقعية ل ال

، ألنيا ال مؾ الشمس التي ال تأبو لما تحتيا، لمقابعيف في الظبلـ والبرد، ال تستحؽ االحتفاؿ بمرورىا، فتعجائبيا
فمرور الشمس التي تشرؽ  فتغدو األحبلـ كابوسية ثقيمة، ،لحمـ وال تسيـ في تحقيؽ النبوءاتصميـ اتقع في 

التي تقوـ عمييا حياتنا ، وبرمزيتيا نسؼ كثيرا مف القيـ شاعر ذكرى لـ تعد ماثمة في حياتوعمى فجيعة ال
ة بالنسبة لمسياؽ الذي يرد فيو ىو "وسيمة لتحقيؽ أعمى القيـ في الشعر، وىو أشد حساسي ، و الرمزالمعاصرة

مف أي نوع مف أنواع الصورة أو الكممة، فالقوة في أي استخداـ خاص لمرمز، ال تعتمد عمى الرمز نفسو 
 .(1)بمقدار ما تعتمد عمى السياؽ .. أنو يكوف أداة لنقؿ المشاعر المصاحبة لمموقؼ وتحديد أبعاده النفسية"

آخر النيار(، وىي توقعات نتائج الحمـ الكبير الذي أحاط بحياتنا مف كؿ ات وءتتحدث القصيدة عف )نبو     
 ،جانب، وكأنو جزء مف شخصيتنا ومكمؿ ليويتنا، فالنبوءة "ىي عممية توقع ما يحدث مستقببل لظاىرة ما
رة اعتمادا عمى اتجاه الظاىرة في الماضي، باستخداـ أحد نماذج التنبؤ المعروفة، بعبارة أخرى ىو سموؾ ظاى

  .(2)ما في المستقبؿ انطبلقا مف سموكيا في الفترة الماضية"

                                                           

 211الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية، عز الديف إسماعيؿ:  (1)
 2، عبد الرحمف األحمد العبيد: مبادئ التنبؤ اإلداري (2)
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)حمـ عمى باب  فياف البغدادي " نقرأ مف قصيدة وفي ديواف  )الخطيئة بثوبيا القشيب( لمشاعرة "    
 :(1)الكنيسة(

 كنا باألمس في عيد قداس قيامتنا
 نرتؿ صلة الرجاء

 موائد العطر لمورود يئني
 نبحث عف الخلص

... 
 مف كؿ ىذا الخراب الذي يحيطنا

... 
 ىامسيف بإذف الوقت

 الى متى يدب الخوؼ في أجراسنا
... 

 ييا الضياع مف قتؿ أحلمناأأما كفاؾ 
 أما كفاؾ مف خنؽ الصباحات بميمؾ البييـ

... 
 شؽ جيب الغيـ

 لييطؿ مف عمياء روحؾ النقاء
... 

 مف قاموس رغبتي
 الفرحإلى  بالوصوؿ

موائد العطر  ئعمى حمـ كبير " كنا باألمس في عيد قداس قيامتنا، نرتؿ صبلة الرجاء، نيي القصيدة تقوـ   
، بيد أف تمؾ الطائفة قد عانت مف متعدد األعراؽ والدياناتالالعراؽ  في ؽعري ديف سماويفيو حمـ  ،لمورود"

مأخوذة بأحداث القتؿ ، فأضحت األقميات 2113المجتمع العراقي بعد العاـ  قمؽ اليوية الذي طرأ عمى
يخ والقمع نكاية بيويتو الثقافية، ليجد نفسو ، ولعؿ مف أقسى ما يمر باإلنساف أنو يناؿ التوبلنبذاوالتيجير و 
عائؽ دوف تشكمو أصبل أو اضمحبللو، إذ تحؿ أو لنقؿ أنو  ، فالخوؼ عائؽ دوف تحقيؽ الحمـغريبا خائفا

ا غرائبيا حيف يكوف فالشاعرة ىنا تمبس واقعيا ثوب لحمـ الوحيد،الرغبة في البقاء محمو، وتصبح النجاة ىي ا
 ، يتجوؿ بيف أحبلمنا وأيامنا فيستنشؽ ريحيا ويمؤل رئتيو منيا فيتركيا شاحبة ببل روح .الضياع قاتبل

موائد العطر / نبحث عف الخبلص / الخراب  ئ" نيياالستعارات عمى مجموعة مف لقد نيضت القصيدة      
نا / صوب السماء بقموبنا كأننا صور معمقة عمى الحيطاف / ىامسيف بأذف الوقت / يدب الخوؼ الذي يحيط

في أجراسنا / صارخيف بوجو العمر / قتؿ أحبلمنا / خنؽ الصباحات / أسراب حزني / جيب الغيـ / ييطؿ 

                                                           

 63 – 61الخطيئة بثوبيا القشيب:  (1)
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لرمز حديث عف ا ،يدغي بكؿ ما فيو مف تعقو الحديث عف االستعارة إنما ىو "حديث عف النشاط الببل النقاء"،
األنموذج األصمي والحمـ والرغبة واليذياف والطقس واألسطورة والسحر واإلبداع والمثاؿ و  وعف رمز الفكرة

 .(1)ى"المغة والعبلمة والمدلوؿ والمعن –وىو بدييي  –واأليقونة والتمثيؿ والى كمو نضيؼ 
آليات إلى  ولكف عمى نحو يحيؿ التفسير المغوي ،تتجمى في جميع أنظمة العبلمات ف االستعارة "إ    

ويكفي أف نفكر في طبيعة صور الحمـ التي غالبا ما  ،سيميائية ليست مف طبيعة المغة المستعممة في الكبلـ
، واألىـ مف ىذا كمو في أف االستعارة المغوية ولكي يمكف تفسيرىا بإحدى الطرؽ مف حيث (2)تكوف استعارية"

ميمة بوصفيا  فيي ،شمية ولمسية ،سمعية ،اإلحالة عمى تجارب بصريةإلى  اج في الغالبفإنيا تحت ،أصوليا
ألف  ،المنطؽ والعقؿ ،، وكذلؾ فإف "الشعر تطيير مف عفف اليقيف(3)أداة المعرفة اإلضافية وليس االستبدالية

ترب  ،حت آفاؽ ال حقيقة ليامعابر البياف "الكاذب" ت رفع لعقيرة القناع وركض عمى ،الكبلـ باالستعارة والتشبيو
 . (4)لمتيو وقفز مف نوافذ المساكف التي تزكـ بالحقيقة الواحدة"

مآثر  ، فقامت القصيدة تحييالحروب ، حمـ حاصرتووعميو نبلحظ  أف القصيدة  تكوف بدال لحمـ مغتاؿ    
فمفردات مثؿ )موائد العطر، جيب الغيـ، أسراب الحزف، الخوؼ  الحمـ، مف خبلؿ قوة االستعارة والفنتازيا بآف،

تقاف وغذت دالالتيا الغنية بالفنتازيا ابيرات مجازية صنعتيا االستعارة بفي األجراس، قتؿ األحبلـ ..الخ( ىي تع
 ارتكازا كبيرا عمى االستعارة . ، ترتكزبالمعاني المؤثرة المبتكرة

يسة( قصيدة استعارات؟، حيث تبدأ القصيدة منذ العتبة النصية )حمـ( )حمـ عمى باب الكنفيؿ قصيدة     
الواقع أو الواقع المفترض/ الرجاء، إلى  بتشكيؿ صور فنتازية استعارية، تندفع مف الحمـ عبر تشكيؿ االستعارة

وتشكؿ فييا االستعارة بنيات شعرية مجازية تضغط عمى القصيدة لصنع بنى نصية، حيث تحتشد الصور 
فإف أفضؿ االستعارات ىي  لفاظ والمعاني في فضاءات شعرية، تجعؿ التفسير قريبا مف المعنى المنشود، "واأل

، فاالستعارة أوسع مف المفظ (5)أي ديناميكيات توليد الداللة نفسيا" ،تمؾ التي تظير الثقافة وىي تتحرؾ
المقصدية، وما تطرحو مف معاني جديدة تأمؿ إلى  والكممات التقميدية، والتعبير الذي يأتي عف طريقيا يدعو

 عف الحرب والحزف والظبلـ في القصيدة، ال تتحمؿ تفسيره إال كواىؿ القصيدة االستعارية. فالتعبير ،ومتطورة
)في حنجرتي طائر منسي(  وفي قصيدة)عف الحب .. عف االنتحار( لنورس حسيف الجابري مف ديواف    
 :(6)نقرأ

 جؿالحب الذي صمبني في صدر ر 
 يبتمع الشعر كوجبة أساسية

 يستبدؿ النير بأوردتو

                                                           

 235 -234السيميائية و فمسفة المغة، أمبرتو إيكو، تر: أحمد الصمعي:  (1)
 236نفسو:  (2)
 237:  ينظر نفسو (3)
 16محمد ناجي:  –العمـ المرح، نيتشو، تر: بورقية  (4)
 266:  السيميائية و فمسفة المغة (5)
 54 - 53في حنجرتي طائر منسي:  (6)
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 ليرميني مف سقؼ قمبو
 طعما الستعاراتو البائسة

 بينما أجمس وحدي
 فارغة إال مف رؤياه

 مموثة ببصمات أصابع الغرباء
... 

 كطفمة حزينة
 معجونة في كآبة العالـ

 ال شيء  يزىر في حديقتي
 غير أحلـ تالفة
 تزرع في صدري

 للنتحار. مشنقة صالحة
 )ػ)الموحة الحممية(، ف فنتازيا( لتتشكؿ لدينا/ استعارة /  مغةال في ىذه القصيدة يشتغؿ النص عمى ثبلثية )    

(، صورة فنتازية تدؿ عمى تماىي المنطقي بالبلمنطقي، أي المعقوؿ والمقبوؿ في  معجونة في كآبة العالـ
ونبلحظ ىنا )طفمة=  ،مكف االلتحاـ بيا إال مف خبلؿ  الفنتازيا)كآبة العالـ( صورة مجازية ال ي ػ، ف البلمعقوؿ
)حزينة: مجبولة عمى القير واألسى(، وبدال مف البحث عف خيط أمؿ، عمى سة في زمف الظبلـ( وطفولة بائ

الحقيقة )حمـ  ولـ يتبؽ لدييا سوى بصيص أمؿ، لكنو في ،العكس تفشؿ وتنيار وتعجف في كآبة العالـ
 . صعب(

نصا مثمو مثؿ ذلؾ في أي نص ينتجو اإلنساف، وأي نص كيفما كاف جنسو أو نوعو أو  " الحمـ يشكؿ   
، و يتخذ نسقا خاصا  ،نمطو حامبل معنى، غير أف نص الحمـ مف طبيعة مختمفة إنو يتراءى في حاؿ النـو

دور الحالـ مزدوج،  ، والحمـ أيضا يشبو "صورا متحركة أو عرضا دراميا، فيو(1)ومختمفا و عمى األصعدة كافة"
، و رغـ أف الحمـ ىموسة، ذلؾ ألف الحمـ ليس لو وجود مادي حقيقي ممموس ،إذ ىو المشارؾ والمشاىد معا

 . (2)ىي أف يكوف في وضع كأنو يرى شيئا حقيقيا" فإف خبرة الحالـ بو
قادـ مف الوعي والواقع، ألف ضغط الوعي عمى  فإنو، ناتج عف البلوعي أو العقؿ الباطف الحمـ ومع أف    

إنو يؤوؿ وال  ،يقبؿ التأويؿ وحؿ رموزه ألنو ممغز ،البلوعي يشكؿ األحبلـ حيث البلوعي "ىو إشباع ومتعة
إلى  ، ولذلؾ يمجأ الشعراء(3)يقوؿ أي شيء إال عبر أقنعة وترميز قصده ومعناه الذي يحدث نقصا في المعنى"

أمؿ يعجز الواقع عف إلى  ىي سبيؿ لموصوؿ ،، لتشكيؿ لوحة حمميةتعارة / الفنتازيا(ثبلثية )المغة/ االس
 ليو.إالوصوؿ 

                                                           

 211السرد العربي مفاىيـ وتجميات، سعيد يقطيف: (1)
 55األحبلـ وقواىا الخفية، آف فراداي، تر: عبد العمي الجسماني:   (2)
 15:  ( ، إعداد وترجمة أمينة شمعاوي و محمد اليبللي27نصوص مختارة) -، سمسمة دفاتر فمسفيةالبلوعي (3)
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 :(1)وفي قصيدة)عماء( لمشاعر عمي سرمد مف ديوانو)طحالب الميتافيزيقيا(، نقرأ

 أخرج مف أساطيركـ
 أدخؿ في غيبوبتي

... 
 رأيت الدـ يسكب في القوارير ليؿ نيار

 مترنحا في الطرقات بل دـ أو فضيحةرأيت الموت يسير 
 العماءإلى  وخمفو الناس يسيروف

... 
 الفراغإلى  رأيت سأـ العابريف مف الجوع

 رأيت الخبز يأكؿ العظاـ والجماجـ في كيوؼ األثير
 رأيت الشبح الفضي يقرأ الدـ عمى مرأى مف الناس

... 
 فميس ىناؾ ما يستعاد سوى جنة النار

 سوى أرخبيؿ اليأس.وليس ىناؾ ما يستعاد 
نزياح(، وىما مف أب واحد اسمو )اال، ستعارةتقوـ القصيدة نصيا عمى تقانة المجاز الذي ىو شقيؽ اال     

معنى يبلبسو، وىو المفظ المستعمؿ في غير ما وضع لو مع قرينة إلى  ىو المفظ المنقوؿ مف معنىوالمجاز 
 . (2)مانعة مف إرادة المعنى الحقيقي

ي بالمفاجئة مف الفنوف الببلغية التي ليا القدرة عمى تفعيؿ آليات النص الشعر المجاز واالستعارة ف إ    
)طحالب الميتافيزيقيا( تحرض عمى الغريب والعجيب في النص،  فالعتبة العنوانية واإلدىاش والعجائبي،

تساندىا في قوة التأويؿ والتحريض الفنتازيا واالستعارة، ؼ)أخرج مف أساطيركـ / أدخؿ في غيبوبتي/ رأيت 
تستمر الرؤية الفنتازية في تشكيؿ بنية النص الشعري مف خبلؿ طرح البلواقعي و  ،الموت يسير مترنحا..(

فاالستعارة والفنتازيا قي، لتشكيؿ نوع مف حموؿ مشكبلت واقع عجز المنطؽ أف يجد ليا حموال، والبلمنط
أتعبتو االنكسارات وأذلتو معا مف أجؿ صناعة نص شعري يقوـ عمى األسئمة الكبرى في مجتمع تتعاضداف 
بتغاه في نسؼ ، فوجد فييا مفتحت األسئمة عيونو عمى الفمسفة فالشاعر مف جيؿ الشباب الذي ،الحروب

ل رجاء المعنىالحقيقة وا  ، فيو كافر بما ورثو رؤيتو تتضح وبصره يصبح أكثر حدة ، ما جعؿغاء الميتافيزيقيا وا 
، إنو يحاجج مجتمعو نافيا أف يؤمف بما ولـ تعد ناجعة في ظرفنا المعاصر مف طرؽ تفكير يراىا قد تآكمت

 ، وقد أتى سرمد عمى كؿ ذلؾ بصورتوانكباتو وانكسار  الوطف أو تعالجدرجوا عميو مف ترىات ال تضمد جراح 
 ، حيث أضحت لغة القصيدة لغة حممية يصعب تجسيد مبتغاىا واقعا .فنتازية تذكرنا بالسريالية دالي

                                                           

 89طحالب الميتافيزيقيا:  (1)
 41 ، وانظر: دروس الببلغة العربية، األزىر الزناد: 126:  الدليؿ الى الببلغة وعروض الخميؿ، عمي جميؿ سمـو ينظر: (2)
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تنيض الفنتازيا بتكثيؼ عالي الحضور مف خبلؿ  ،)أرض بموف القيامة(  لمشاعر سبلـ مكي وفي قصيدة   
 : (1)نقرأ ،دىشة الصعؽمشاىد عجائبية تقوـ عمى ال

 في نياية فاترة
 لحممي المبمؿ بدـ الشيطاف

 كاف حزيراف ..
 يجفؼ أيامو مف عمري

 رأيتؾ تتدلى
 كقطرة
... 

 حتى سقتؾ مف دموعيا
 وأنت تقطع تذكرة الموت

... 
 ىناؾ .. ورطني اهلل

 بقيظ الحداد
... 

 يا اهلل
 ،احرؽ نبوءتو
 دع األرض ..
 تأكؿ قبره المزعـو

... 
 وسمائي

 تزوجت الميؿ
 لتمد بعدؾ الظممة.

تشكيؿ صور عميقة مؤثرة، حيث تتسع آفاؽ القصيدة أكثر لفنتازيا  ية لخمؽاالستعار المغة يستنجد الشاعر ب    
 إذا تعمؽ الشخص بأذياؿ ،ضياعوإلى  يشير)الحمـ المبمؿ بدـ الشيطاف(، ػمف تشكيميا تشكيبل تقميديا، ف

بيوت واىنة تربي فييا الشياطيف إلى  السياسات الفاسدة والحكومات المتعاقبة، فيي مؤسسات أقرب ما تكوف
ومصيرنا  ض وال تعمر فييا شيئا، وىي قدرناوتنجب سبلالت شيطانية جيبل بعد جيؿ تفسد في األر  ،أفراخيا
كما تصورىا القصيدة، و)سمائي تزوجت الميؿ لتمد بعدؾ الظممة(، إف فجيعتو التي أحرقت كبد األـ،  المؤلـ

جعمت السماء التي ىي الفضاء األكبر والمتنفس الوحيد تغرؽ في الوحشة، حيف تحس األـ بظبلـ الفقد 
 والحسرة والخذالف.

                                                           

 58 - 53مزارع الوقت:  (1)
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، حيف جعؿ الشاعر نفسو خصيما لبعد الدراميعمى استعارة تتوسؿ ا قد بنت القصيدة معمارىا الفنتازيل    
، حيث كاف يقطف الجنة ويوسوس آلدـ واهلل الصراع األزلي بيف اإلنساف وبينولمشيطاف في صورة تستدعي 

، لكف ىذه المرة يسبؽ الشاعر زمف الخطيئة بالتوسؿ باهلل أف ال يتيح لمشيطاف فرصة   مرهيشيد خروجيما عف أوا
 شاعر ىينا. الغواية فينتيي حمـ ال

وتثري القصيدة بنماذج مف الفنتازيا  ،بالصورة االستعارية التي تمنح النص بعدا تأويميا القصيدةلقد امتؤلت     
نص شعري يعتمد عمى لغة قوية أىـ إنو  ،ؾ)تأكؿ قبره/ أحرؽ نبوءتو/ورطني اهلل/ سقتؾ مف دموعيا.. الخ(

 عارة ىي العالـ(.ستبعضيـ )اال ستعارة التي قاؿ عنياعناصرىا اال
 (1)وفي قصيدة)مظمة شوبنياور( لمشاعر صالح رحيـ، نقرأ    

 يبقى العالـ سيئا
 حتى تولد فيو فتاة مثؿ ابنتي

 وقتذاؾ:
 سيعود الماء الفائض

 النيرإلى  عف حاجة الزرع
 عف طريؽ جذر طويؿ

 أو عمى ىيئة طيور برية
 ويكؼ الصياد عف ملحقة الطريدة

 وتتخمص الطريدة
 كونيا طريدةمف 

 فتعيش الكائف
 الذي كانتو في سالؼ األزماف،

 وتكؼ الرياح عف مياميا
 كي ال تجرح فتاة مثؿ ابنتي

... 
 تتبدؿ المفاىيـ

 فيصير ما ىو موحش نقيضو
 وما ىو مظمـ مضيء..

... 
 فتيات كثيرات مثؿ ابنتي

 سيأتيف بعد ملييف السنيف..

                                                           

 13ريشة لطائر منقرض:  (1)
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تقمب األمور رأسا عمى عقب، فتولد، حينما ترتبط األحداث بفتاة ىذه ىي الفنتازيا تتجمى بأبيى صورىا،     
ف بنيات القصيدة  التي "ىي ذلؾ النظاـ ألفييا استعارات تعضد دور العجائبية في تصنيع بنيات القصيدة، 

مف الوحدات المتسؽ الذي تتحدد كؿ أجزاءه بمقتضى رابطة تماسؾ وتوقؼ، تجعؿ مف المغة مجموعة منتظمة 
فشروط النص رغـ غرائبيتيا،  ،(1)و يحدد بعضيا بعضا عمى سبيؿ التبادؿ" العبلمات المنطوقة التي تتفاعؿأو 

بشخص المبدع، بؿ يتقاطع  درامي، والبناء الدرامي لمقصيدة ال يرتبطإال أنيا تعطي القصيدة نوعا مف البناء ال
ال موضوعيا لذاتو في عبلقتو بالعالـ، فالتعبير مع ذات المبدع  ويعادليا فنيا، وال يمثميا شخصيا، فيكوف معاد

فبناء جوىر القصيدة بناًء دراميا اليدؼ منو تحقيؽ اإلثارة  ،الدرامي ىو أعمى صورة مف صور التعبير األدبي
 . (2)ويتحقؽ ذلؾ عف طريؽ التجديد في البناء الفني والشكؿ ،والتشويؽ عند المتمقي

فنتازي كبير )ميبلد طفمة  ، باتجاه حمـتشكؿ تعالقًا ذىنيا مع البنية ف فنتازيا الصورمف أرغـ وعمى ال    
أصميا و إلى  العالـ(، حيث العالـ كمو متوقؼ عمى والدة ىذه الفتاة المعجزة، فبل يمكف أف تعود األشياء

سيرتيا األولى، ىذه إلى  األشياء تحدث وال تعودفوجودىا األوؿ، حتى لو كاف ذلؾ افتراضا عف طريؽ الحمـ، 
ىي شريعة الحياة، لكف الطرح الفنتازي في القصيدة قدـ استعارات ذكية نجحت في تقديـ مشيد شعري ذكي 

كؿ األماكف إلى  متحركة في االتجاىات كافة، إذ تتمتع بصفة دورانية ولولبية تذىب فييا وراٍء "القصيدة الرائية:
لفروضيا، فتبدو القصيدة المرئية  الذي يخدـ تجربتيا ويستجيب لتشكيؿ بالقدرالمحتممة إلخضاعيا لعممية ا

قصيدة ساكنة تكتفي غالبا بما أنجزتو مف ممكنات نصية، وىي قصيدة دائبة ال تتوقؼ في تحوليا وديناميتيا  
، وىكذا فإف الفنتازيا قادرة عمى صناعة نص شعري متطور وبخاصة إذا (3)و حركتيا الشعرية عف حد معيف"

 ا االستعارة في  تقديـ صورة عميقة ومؤثرة، وذلؾ ما يمنح القصيدة قوة ويجعميا بديمة عف الحمـ.رافقتي
  

                                                           

 11، مصطفى السعدني: المدخؿ المغوي في نقد الشعر، قراءة بنيوية (1)
،  وأنظر: الشعر العربي المعاصر قضاياه  34اثة الشعرية، سعد الديف كميب: ينظر: وعي الحداثة دراسات جمالية في الحد (2)

   51، وانظر: تشريح الدراما، مارتف أسمف: 239:  وظواىره الفنية
 21: القصيدة الرائية، أسئمة القيمة الشعرية ػ قراءة في شعر رعد فاضؿ، محمد صابر عبيد (3)
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 المبحث الثاني
 التجريب و انييار النمط

تتيحو الفنوف، لسائد وتمرد عمى قواعد القصيدة القديمة، محاوال االستثمار فيما اىو خرؽ التجريب      
تعالقو مع الفمسفة، بما ىي تسمية لؤلشياء بية األخرى، كالسرد و الدراما، و كالتشكيؿ والسينما، واألجناس األد

، وبذلؾ يكوف "اختبار (1)المتبلكيا، واالختبار مف أجؿ المعرفة الكتساب الخبرة، وقد يدؿ عمى التجربة والخبرة
بلحظة عممية دقيقة ومنيجية لمكشؼ عف نتيجة ما، أو تحقيؽ غرض منظـ لظاىرة أو ظواىر يراد مبلحظتيا م

 .(2)معيف"
ويمكف قراءة التجريب في اتجاىيف: األوؿ: مع التجريب إيجابا: أي أف التجريب ىو التغيير واالختبار    

و ضرورة يف ،(3)أي تحدث التجربة مف خبلؿ اإلحساس واألفكار والعمؿ ،والتجاوز واالبتكار والتجديد واإلبداع
. عد حالة ضرورية مف قبؿ المحدثيف.. لـ يكف شرطا كافيا لمفف و لكنو غالبا ما مف ضرورات الحداثة و"

ف مف مياـ التجريب ىي ، وبذلؾ يكو (4)لكف عدـ الرغبة فيو ىي الموت بعينو" ،فالرغبة في التجريب غير كافية
والخبرة التي يستخمصيا اإلنساف، مف مشاركتو في  "المعرفة أو الميارة، فيو ،المبلحظة و المنيجيةاالختبار و 

وىو  ،"عمبل مستمرا لتجاوز ما استقر وجمد فوبذلؾ يكو  ،(5)أحداث الحياة، أو مبلحظتو ليا مبلحظة مباشرة"
 . (6)قدرتو غير المحدودة عمى صنع المستقبؿ"لئليماف باإلنساف و  امز ر و  ،تجسيد إلرادة التغيير

بعضيـ بأنو "مصطمح شاع  حيث أقر ،تخريبباليطمؽ عميو ىنا و ضده سمبا:  أما االتجاه اآلخر فإنو    
فقد يستعمؿ المصطمح لمتيجيف واليجاء ويصبح  ،فاستبد وصار سمطة نقدية تمارس نفوذىا بوجييف مختمفيف

، (7)شاشة الخمفية الجمالية"التجريب رديفا النعداـ القدرة عمى التحكـ في مكونات الخمؽ وضعؼ التصور وى
"ليس كؿ تجريب فعؿ تجاوز بالضرورة فقد يكوف التجريب قفزة في المجيوؿ دوف تحقؽ ، فػوىنا يكوف تخريبا

فنية رصينة  فيو سيؼ ذو حديف وممارسة تتطمب ذىنا متقدا وأسساً  ،(8)التجاوز المأموؿ في حركة االبداع"
و نصوصا ، أو المستعارة ىجينة في أحياف كثيرة  تبدو كالمترجمةنصوصا "  يعطوموىبة متمكنة و إال فإنو ي

                                                           

ينظر: أصوؿ التجريب في المسرح المعاصر، النظرية والتطبيؽ، ىناء عبد الفتاح، مجمة فصوؿ عدد خاص بالمسرح  (1)
تجريب في الشعر الجزائري ، وأنظر: ال 36:  1995،  1، ع14، مجالمصرية لمكتاب، القاىرة، مصر والتجريب، الييئة

 7: ب الشعري الجزائري المعاصر، زىيرة بولفموس، وانظر: التجريب في الخطا 21:  ، محمد عروسالمعاصر
 114:  المعجـ الوسيط، ابراىيـ مصطفى وآخروف (2)
:  ، وأنظر: معجـ  مصطمحات األدب، محمد بوزواوي16:  ينظر: إشكالية التجريب و مستويات االبداع، محمد عدناني (3)
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 17:  ، جاكوب كورؾ ، تر: ليوف يوسؼ و عزيز عمانوئيؿالحداثة والتجريب –المغة في األدب الحديث  (4)
 88:  معجـ المصطمحات  العربية في المغة واألدب، مجدي وىبة كامؿ (5)
 148زمف الشعر، أدونيس:  (6)
 9التجريب في كتابات ابراىيـ درغوثي القصصية و الروائية، عمر حفيظ:  (7)
 13ؿ، خالد الغريبي: الشعر التونسي المعاصر بيف التجريب والتشكي (8)
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الجعجعة البيانية، وال نفع الضجيج التبشيري النظري، أماـ قمة الطحيف اإلبداعي  جديدة كالقديمة، ولـ ُتجدِ 
 .(1)الفعمي"
تجاوز طرؽ في  ، إنوة المتنفذةاتيتجاوز الجوانب المؤسسىو و  نفيو"تجاوز الماضي ال  وب ىفالتجري    

، إذف فالتجريب ىو (2)وى االستجابة لحياة الشاعر وتجربتالرؤية والكتابة واستخداـ المغة التي لـ تعد قادرة عم
القائـ بالتجربة و  ،عممية واعية تسعى لتحقيؽ التجاوز مف خبلؿ البحث عف طرائؽ جديدة في الكتابة الشعرية

تأسيس التجربة  ،لكنو استباقي لمظواىر المبلحظةأو كثيرا  بفضؿ تأويؿ محتمؿ قميبل -"ىو الذي يستطيع 
بطريقة يستطيع بيا في اإلطار المنطقي لمتوقعات، أف يقدـ نتيجة تساعد عمى ضبط الفرضية أو الفكرة 

 .(3)المصورة سمفا"
وتعديميا  نويع الظواىر الطبيعيةستخدـ أساليب البحث ػػ بسيطة كانت أـ مركبة ػػ لتاوالمجرب ىو "كؿ مف     

، واستخداـ (4)لغرض ما، ثـ إظيارىا بعد ذلؾ في ظروؼ وأحواؿ لـ تكف مصاحبة ليا في حالتيا الطبيعية"
في  النمط "ف ،ود مف حولوخمؽ ألنماط جديدة لمتعبير عف حاالت خاصة بالشاعر أو بما موج األساليب

ويعمو عمييا، إذ ترتبط السمات عادة مفيوـ يسمو عمى مفيـو السمة، إلى  النظرية المعاصرة لمشخصية يشير
نمط يجمعيا، ومف ثـ نسمـ بمفيـو إلى  المتبادلة ، وتفضي ىذه االرتباطاتارتباطات متبادلة بعضيا مع بعض

 . (5)النمط"
بدأ التغيير في النمط الشعري العراقي بعد موجات مف المحاوالت التي بدأت في الوطف العربي متأثرة     

ومثمما يحدث في كؿ زماف ومكاف، مف تغير في األحواؿ، بدأت تيب  ،القرف التاسع عشر بالغرب منذ نيايات
عمى العراؽ نيضة مصر، وثقافة الغرب، فبدأ الشعراء العراقيوف يتممسوف طريقيـ نحو التجديد، وكاف جميؿ 

ر كاألمواج يعقب الفك "الشعر في القصيدة اندفاعات في قاؿ :، التجديدإلى  صدقي الزىاوي مف أوائؿ الدعاة
أفكاره مف خبلؿ  ، وقد أسس ميدانا رحبا لطرح(6)ورب شعر يجعمو صاحبو نموذجا لمتجديد" ،بعضيا بعضا
 ."مجمتو "اإلصابة

ثورتو كثورة الزىاوي و إنما كانت  الثائريف عمى القديـ، و لـ تكف وكاف الشاعر "معروؼ الرصافي مف    
وصفيـ محمد الجزائري بأنيـ "استطاعوا مزج الحمـ  فالرواد والخمسينيات، الذي حقبة، ثـ جاءت (7)ىادئة"

بالواقع، فتداخؿ صوتيـ التجديدي المنجز مع صوت العصر عبر ثبلثية، الحرب العالمية الثانية، حرب 
شعر فمسطيف، وثبة كانوف في العراؽ، فإنيـ استطاعوا ربط المحمي بالعربي بالعالمي، والعمؿ عمى تخمؽ ال

                                                           

 39حفيؼ الكتابة فحيح القراءة، الطاىر اليمامي:  (1)
 143:  أدونيس، زمف الشعر (2)
 151: مدخؿ الى نظريات الرواية، كمود بيرنار، تر: عبد الكريـ الشرقاوي (3)
 14الطب التجريبي، كمود برنار، تر: يوسؼ مراد وحمد اهلل السمطاف:  (4)
 ، مجمة العمـو االجتماعية، جامعة اإلسكندرية، وعبلقتو  بأبعاد الشخصية، أحمد محمد عبد الخالؽ وآخروفنمط )أ( سموؾ ال (5)

 9:  1992 اإلسكندرية، 
 7:  ، جميؿ صدقي الزىاوياألوشاؿ (6)
 6:  2119،  5، مجمة دراسات تربوية ، عاسموبية في الشعر العراقي الحديث، جماؿ جميؿ إسماعيؿنحو رؤية لدراسة  (7)
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، وكاف يمثؿ تمؾ المرحمة السياب ونازؾ المبلئكة (1)ضمف المؤثرات السياسية والظروؼ الموضوعية والذاتية"
شاذؿ طاقة  يوسؼ وحسيف مرداف ورشدي العامؿ وبمند الحيدري ومحمود البريكاف وسعدي  والبياتي و

 . (2)وغيرىـ
كاف يرفض تراثنا الشعري ولمنطؽ القصيدة  نفسا شكبلنيا، ومنيـ "مف وفيحمم ـوى يوفثـ جاء الستين   

 ،"ضيؽ األشكاؿ الشعرية الخمسينية وتكرار ايقاعاتيا، فكانوا يستشعروف (3)الخمسينية بشكميا الحر البدائي"
، ولـ يكف (4)ومفيومات جديدة تسوغيا" ،يتممس لنفسو أشكاال جديدةأبنيتيا، فراح ينقدىا الشاعر و  ونمطية

وف في رضا أو قناعة كاممة عف ما قدمو شعراء الخمسينيات، فيـ في نظرىـ تقميدي الشعراء الستينيوف
خبلؿ تخطي الصياغات المتعارؼ عمييا، ثـ االشتباؾ مع العبلقات المغوية  ومحافظوف، وحاولوا تخطييـ مف

عري جديد، أطمؽ ، وىكذا دخموا في النسيج الداخمي لمحياة الثقافية العراقية، وأسيموا بمشروع ش غير المعيودة
 تمؾ الحقبة ومف شعراء  ،(5)عميو سامي ميدي " الموجة الصاخبة" ثـ سماه فاضؿ العزاوي " الروح الحية"

"سامي ميدي و ياسيف طو حافظ و حميد الخاقاني و فوزي كريـ  و حميد سعيد  و فاضؿ العزاوي  و حسب 
 .(6)الشيخ جعفر وغيرىـ"

لـ تخرج القصيدة في البداية عف القصيدة الستينية في األداء بالشكؿ، بعيني، وفي المشيد الشعري الس    
وىي  ،الشعر و ارتياد المناطؽ المجيولةتوسيع فكرة إلى  واحتفظت باإليقاع الخميمي، لكنيا سرعاف ما سعت

أي  ،القصيدة السبعينية كما وصفيا خزعؿ الماجدي ىي قصيدة  مركبة فػػ" ،تبحث عف نوع مف الجماؿ المطمؽ
ذائقة جديدة عبر اشتغاليا الجديد، وكاف مف بيف الشعراء إلى  األحادية، واتجيتأنيا رفضت التسطيح  و 

عبلمة حتى أصبحوا  ،بمنجز نظري و إجرائي الذيف أثروا حقبة السبعيناتالشعري  لعيدالبلمعيف في ىذا ا
 .(7)ـ"ىما الشاعراف زاىر الجيزاني وسبلـ كاظ ،حقبةبارزة مف عبلمات تمؾ ال

وقد تمثؿ بإبداعات خزعؿ الماجدي وعبد  ،نثر إطارا ثابتا لمكتابة الشعريةختار الجيؿ السبعيني قصيدة الا    
وتطويرا لو  الزىرة زكي وطالب عبد العزيز ورعد عبد القادر وغيرىـ، وتبدو قصيدتيـ تكميبل لئلنتاج الستيني

 . (8)نحو استعارة أشد عمقا مع قصيدة أكثر تكثيفا ورمزية
إجراء تعديؿ عمى إلى  وشكؿ جيؿ الثمانينات نوعا مف الثورة أو االنتفاضة في قصائدىـ الشعرية، فبادروا   

مشروع قصيدة النثر، واعتمدوا عمى اإليقاع الداخمي لمقصيدة إلى  أداء القصيدة بشكؿ عاـ مف خبلؿ العودة

                                                           

 48:  ويكوف التجاوز دراسات نقدية في الشعر الحديث، محمد الجزائري (1)
 36 - 34متاىات ، د. جبلؿ الخياط: ، وأنظر: ال 31 -25:   ينظر: قضايا الشعر المعاصر، نازؾ المبلئكة (2)
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 37:  الخفاجي
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ف خروجيـ قويا عمى كؿ ما ىو سائد بدال مف الوزف والقافية أو ما يسمى اإليقاع الخارجي لمقصيدة، وبيذا كا
 .(1)مألوؼو 

بعض مف سبقيـ مع لمحة حداثة تشدد عمى كتب الشعراء باألسموب الذي كتب بو  وفي العقد التسعيني
لـ يختمؼ كثيرا عف  ، إذالذي جاء مع األلفية الثالثة، كذلؾ الشعر لقصيدة وفذلكة المغة وعمؽ الشعورسيقى امو 

 .(2)الشعر التسعيني ومازاؿ العمؿ جاريا "عمى اعتماد أساليب شعرية جديدة"

حاولوا أف يمنحوا قصائدىـ ىويات جديدة، ال ترضى ، إذ -موضوع البحث  -كذلؾ الشعراء الشباب     
اختبلفا واضحا بطرائؽ كتابة الشعر في األجياؿ التي سبقتيـ، ولو دققنا في كؿ جيؿ شعري عراقي، لوجدنا 

بيد أف جيؿ الشباب يبدو محاطا ، التجديد والتطوير في بناء قصائدهإلى  يسعى بيف جيؿ وآخر، فكؿ جيؿ
: كيؼ يفكر الشعراء الشباب وىـ ، ومنيا سيي تدفعنا صوب التأمؿ في محتواىـ النفبحشد مف التساؤالت الت

ـ محظوظيف يصنعوف إبداعيـ الشعري الجديد ؟ أيروف أنفسيـ في دائرة الظمـ والظممات؟ أـ يروف أنفسي
العالـ بيسر وسيولة، أـ يفكروف في صنع عالميـ الشعري الخاص ميما كانت النتائج  ىالطبلعيـ عم

أـ ُيعد ىذا كمو إنذارا لجيؿ كامؿ تعرض لمشاعر مدلمة أو عمى العكس صعبة ومعقدة، فصارت  ،األخطاء؟و 
ىؿ يتغير العالـ مف حولنا وصار أقرب ما يكوف لعالـ مف اليشاشة  ،نفسيتيـ قابمة لمكسر في أي موقؼ ؟

أقؿ ثورية، وأكثر تسامحا، وغير  النفسية رقيؽ التحمؿ لممشاكؿ والضغوط ؟ لماذا يكبر أطفاؿ اإلنترنت اليوـ
ما ، اولة اثبات الذات و كسر الرتابةمح ، وىكذا وقع الشعراء الشباب في ىوة(3)مؤىميف تماما لمرحمة الرشد؟

رؼ مف الخطأ الذي ج، وفي الغالب قد يكونوف عمى شفا أف يضّيعوا األنماط الشعرية السابقةإلى  دعاىـ
 يصيب القصيدة وينيكيا.

ديد، يأتي جيؿ شعري جديد إال ومعو أحبلمو و أوىامو، فاألحبلـ ىي محاولة خمؽ أسموب شعري جال     
ثبات ىوية ابداعية مغايرة وية في المعنى والشكؿ، تحت قائمة مبررات، واألوىاـ ىي دخوليـ في مغامرات لغ وا 

ية مغايرة ومختمفة عف لفاظ غريبة وجريئة في صناعة النص الشعري، ومحاولة تشكيؿ بنية شعر أواستعماؿ 
 وكؿ واحد منيـ لديو نمط. ة، فالخصوصية عندىـ منتفياألجياؿ السابقة

مف الروتيف و الممؿ في القصيدة، ثـ حاولوا كسر الرتابة، والخروج عف  الخروج الشباب لقد حاوؿ الشعراء    
بو القصيدة في ذلؾ  أي نمط كاف، فإذا كاف لكؿ جيؿ شعري في العراؽ نمطو الخاص الذي تعمؿ ،النمط
عف سواه مف جيمو، وىذا ما أسس فوضى في ظؿ تعدد  امختمف انمط لشعراء الشبابلكؿ واحد مف ا، فإف الجيؿ

األنماط، واختبلؼ شاعر عف آخر، وكأنيـ كّؿ في جيؿ شعري مختمؼ، فالنمط ىو األداء واليوية الثقافية، 
لـ يؤمنوا بالعمؿ وفؽ طريقة الجيؿ  ،2111الشعراء الشباب ما بعد ؤالء يوالقصيدة ىي اليوية الثقافية لدييـ، ف

لتدجيف الثقافي إنما اعتمدوا مبدأ المغايرة والتمرد عمى االذي سبقيـ واألجياؿ األخرى منذ الخمسينيات فصاعدا، 
ميوع الحدود فانفتاح الثقافات وتعدد مصادر المعرفة وسقوط ىرميتيا وانعداـ المركز الفني و  والتنميط الفئوي،
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، فكؿ يـو ىـ عمى ماج بالوعي المتجدد ثوبا ليـلـ بعيوف متعددة، ويتخذوف مف االندالفنية جعميـ يروف العا
 نمط يميؽ بالحوادث والظروؼ .

وبرغـ تقميديتيا مازالت متمكنة مف الجو الثقافي والفني أف القصيدة العمودية  لكف الشيء البلفت لمنظر     
السبعينيات وحتى يومنا ىذا فإف األشكاؿ الشعرية  ، ومنذرافقت األجياؿ الشعرية كافة، فقد فبي بشكؿ بيّ داأل

)القصيدة العمودية ػػػ الشعر المرسؿ  أو قصيدة التفعيمة أو الشعر الحر ػػػػ قصيدة  جنبإلى  الثبلثة تعمؿ جنبا
جنب مع بقية إلى  شعرية جنباالنثر(، وىذا يحسب لصالح القصيدة العمودية وقوة حضورىا في المحافؿ ال

 . (1)األشكاؿ الشعرية األخرى
التجريب الشامؿ ىو الجيؿ السبعيني الذي كسر نمط القصيدة إلى  إف أوؿ جيؿ شعري في العراؽ سعى    

أسسوا مف خبلؿ عدة الذيف عف طريؽ مجموعة مف الشعراء  ، وذلؾالعمودية وقصيدة التفعيمة عمى حد سواء
ف تينيات، ولكنيا لـ تمتمؾ ىويتيا بوضوح إال ملقصيدة النثر التي انتشرت في الس، مسارا ثابتا (2)بيانات شعرية

ذا كاف ثمة جيؿ شعري خمؽ ثورة  ،خبلؿ الجيؿ السبعيني في العراؽ مع بعض المحاوالت في الوطف العربي، وا 
، فقد "توافرت فيو فرص (3)ينيتجريبية في النص، وشكؿ اختبلفات واسعة بيف القديـ والجديد فيو الجيؿ السبع

 ،فجر التحوالت و التغيرات الثوريةو ولد وتفجرت طاقاتو األدبية مع ت ،نشر وحرية التعبير في عدة مجاالتال
، وبيذا يكوف أشبو و أقرب عقدا (4)إنو جيؿ لـ يعاف كبت حريتو في التعبير و لـ يحـر مف التزود بالثقافة"

مف ناحية الحرية في التعبير و عدـ كبتيا و كذلؾ حرية التزود  ،-البحث  موضوع -شعريا بشعرائنا الشباب 
 بالثقافة .  

كاف يفكر رية أخرى ظيرت في أجياؿ الحقة، و نقطة انطبلقة لثورات شع -عقد السبعينات  –وكاف ىذا الجيؿ 
 أطمؽ حتى، شعرائو د، وابتكار معالـ جديدة لقصائبالتجديد والتجريب مف خبلؿ ىدـ األنماط الشعرية السابقة

، وىذا انتشارىا في النص الشعريإليغاليـ في استعماؿ الفنتازيا و ، فنتازيالجيؿ العمى شعراء الجيؿ السبعيني ب
  .(5)ما جعميا تشكؿ نسقا في خطابيـ الشعري

ىو مرتبط انفتحت القصيدة السبعينية عمى األسطورة لتشكؿ منيا نسيجا تفاعميا مرتبطا بالماضي مثمما لقد     
المضموف اإلنساني والثقافي وما توفره مف "طاقة إيحائية  سطورية تجميأ، فتفاعمت مع عناصر بالحاضر

ساحرة، ويساعد في ذلؾ االستعداد الموجود في اإلنساف والمييأ الستقباؿ كؿ التجميات األسطورية وفاعميتيا 
نجد شعراء عقد الثمانينيات  ،لحريات المتاحة، وعمى العكس مما تمتع بو عقد السبعينيات مف ا(6)اإلشارية"

                                                           

 119ينظر: حركة قصيدة الشعر، بساـ صالح ميدي:  (1)
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، تي حسمت الصراع لمصمحة جية واحدةألف "الشاعر ىنا وجد نفسو منفردا وأعزؿ إزاء المؤسسة ال وفمحاصر 
وما يتوافؽ معيا مما أفقد الثمانينييف حرية التعبير التي تمتع بيا شعراء العقود ، تمثميا السمطة الموجودة

الشاعر الذي أخذ ينضج الحمـ  ،ظاىرة الشاعر المقاتؿ يكوف الشعر الثمانيني قد شيد " و بذلؾ ،(1)السابقة"
، أما قصيدة عقد التسعينيات فقد أعمنت انفصاليا عف (2)الشعري عمى نيراف الرصاص في الخطوط األمامية"

بعض إلى  و نفسياإلى  لجأت ،صاحة الزائدةوعف الف ،وابتعدت عف التدفؽ الغنائي ،أي مقدس شعري سابؽ
الصور الساطعة و الساذجة في واقعيا بما في ذلؾ الحرب و الحصار وسيمة لرسـ خطة لمخروج مف مأزؽ 

الحيز الجغرافي، والبيئة ثقافة إلى  يتحوؿ الموضوع -التسعيني  –عد انتياء ىذا العقد ، و ب(3) الذات المحاصرة
أجياؿ  ، فكانواثقافية مختمفة الموارد واألساليب، حيف تشكؿ المناطؽ العراقية المختمفة حاضنات المحمية

 . محافظات إف صح التعبير
ىوية أدبية تميؽ بيـ،  اشتقاؽإلى  رأوا أنفسيـ بحاجة ، إذىوية ثقافية أيضا رغـ تباينيـ، شعراء الشبابولم    

مف خبلؿ فنجد التجريب  ،داومف ثـ تجريب كؿ حديث وكسر األنماط السابقة، واإلتياف بما ظنوه جدي
ف ألـ يتوسع مفيـو النص إال بعد  "إذ ، قبؿ توسع مفيـو النص، النصوص الموازية التي لـ تكف لتثير االىتماـ

 يرار"ج أفرد لو الذي ،، فنجد مصطمح )عتبات((4)تـ الوعي والتقدـ في التعرؼ عمى مختمؼ جزئياتو وتفاصيمو"
يتحرؾ عف  ،موازيا لخطابو األصمي الذي ىو النصجعؿ منو خطابا فينيت" كتابا سماه بيذا االسـ، ج يرار"ج

في ظؿ ىذه الثورة المعرفية تشكمت ، و (5)طريؽ فعؿ التأويؿ، وينشط  بفعؿ القراءة، شارحا ومفسرا شكؿ معناه
و   ،و النصوص المصاحبة ،وعتبات النص ،ىذه الخطابات والعتبات والنصوص، ومنيا "خطابات المقدمات

، مف ىذه األسماء والخطابات المعرفية التي  ..الخ.والمناص ،سياجات النصو  ،والنصوص الموازية ،المكمبلت
 . (6)تقتسـ إشكاليات القراءة والتفاعؿ واإلقناع والتواصؿ بشكؿ عاـ"

ويقصد بالعتبات النصية: "المرفقات المحيطة بالنص التي تعد مفاتيح إجرائية أساسية، يستعيف بيا المتمقي     
"تشكيؿ  وكذلؾ تعمؿ عمى ،(7)ستكشاؼ االستراتيجية التي يمكف أف يسير عمييا النص بغية استنطاقو وتأويمو"ال

يضاح الخارج قصد إضاءة الداخؿ"  .(8)"تشكيؿ الداللة و تفكيؾ الدواؿ الرمزية، وا 
اسـ  كأف ينقؿ معمومة مثؿ ،ويتركز بعد العتبات األكثر أىمية في أنيا  تمتمؾ ما يسمى في فمسفة المغة    

مثؿ السيرة الذاتية   ،انتحاؿ اسـ أو عنواف، أو تنقؿ التزاما مؤلؼ أو تاريخ النشر أو شرح، أو تنقؿ إقرارًا مثؿ
التي تفرض عقدا مف المصداقية وكأنيا تقوـ بعممية تنظيـ العبلقة بيف النص والقارئ، بوصفيا خطابا غير 

                                                           

 113ابراىيـ خميؿ عجيمي:  إشكالية الشكؿ في الشعر العراقي المعاصر)مف جيؿ الرواد الى جيؿ التسعينات(، (1)
 59الشعر و متغيرات المرحمة ، فاضؿ ثامر:  (2)
 125ينظر نفسو:  (3)
 14، عبد الحؽ بمعابد:جيرار جينيت مف النص الى المناص عتبات (4)
 19: نفسو  ينظر (5)
 21: مدخؿ الى عتبات النص، عبد الرزاؽ ببلؿ (6)
 21مدخؿ الى عتبات النص، عبد الرزاؽ ببلؿ: (7)
 48القصيدة السيرذاتية بنية النص وتشكيؿ الخطاب، د. خميؿ شكري ىّياس: (8)



 

155 

سبب وجوده وىو النص، وتخصص ىذه التبعية وظيفتو  دمو ما ىوا لختابع بصورة أساسية، ومساعد
 .(1)بالتحديد

في قصائدىـ ألفاظا تتناسب وروح العصر، وبعض ىذه األلفاظ قد تبدو غريبة  ستخدـ الشعراء الشبابا    
 و مزحوـ عمى األجياؿ الشعرية السابقة، لكنيا في الحقيقة جزء مف واقع حاؿ معاش متغير وشديد الصعوبة

وتداخميا و تعالقيا في المصالح  السياسية و االجتماعية وتشابكيا ومع تطور العبلقات ،بالقمؽ واالرتباؾ
السياسية العالمية، ظيرت األبعاد الثقافية بوصفيا حاجة في ظؿ ىذه العمميات واآليدلوجيات، ثـ تطورت ليكوف 

 . (2)برليا الدور الكبير الحقا وبخاصة في أحداث الحادي عشر مف سبتم
تمؾ األبعاد المتصمة بآثار اختبلؼ الثقافة والحضارة عمى اختبلؼ الرؤى والقيـ  ،والمقصود بالبعد الثقافي    

وعرفو روبيرت بيرستد بأنو ذلؾ الكؿ المركب الذي يتألؼ مف كؿ ما نفكر فيو  ،وقواعد السموؾ وأسس اليوية
 ،فشمؿ ىذا التعريؼ األبعاد الفكرية والتصورية لمثقافة ،اء في المجتمعأعضبوصفنا أو نمتمكو  ،أو نقوـ بعممو

 .(3)كما تدؿ عمى طبيعة العبلقات التي تربط بيف األفراد وتوجياتيـ ،فيي جممة القيـ والمعتقدات واآليدلوجيات

 أما في الشعر فالمسألة مختمفة تماما، وىي تعني خزيف الشاعر مف المرجعيات الثقافية، فثمة شعراء يمكف    
التأريخ إلى  )أبناء التأريخ( فيـ الورثة البررة لتراثنا المجيد، كمما ضايقيـ الحاضر بشيء، ذىبواػتسميتيـ ب

لتاريخية والتراثية واألسطورية "ىؤالء يحتموف في صناعة نصوصيـ بالمرجعيات او  ، وجاؤوا بحؿ لكؿ مشكمة
النصي، التي تثري القصيدة وتعمؽ رؤاىا وتوسع فضاءاتيا  الخرافة واألدب وغيرىا مف وسائؿ التعالؽو 

 (4)وأخيمتيا، ىؤالء ال يكادوف يبصروف األشياء إال مف خبلؿ الماضي الناصع المجيد"
ويكوف النص الشعري ثريا وىو يخطو خطوات متقدمة في بناء لغة شعرية، تمتاز بقدرة عالية في نقؿ     

ائص التي يأتي في مقدمتيا استعماؿ المرجع اآليدلوجي )تاريخ ػ تراث ػ التجربة اعتمادا عمى جممة مف الخص
فكر ػػ سياسة(، وُبعد ىذه  المغة عف اإللصاقية والتزييف الببلغي والنمطي، فالشاعر يجد نفسو في لغتو التي 

ر معيا ، وبيذا تجيء متناسقة مع تجربتو، فالشاعر يتحاو (5)يمكف وصفيا بأنيا لغة تجربة ال لغة استعراض
 ويتجذر فييا، قبؿ أف يسقييا شعريا.

أماـ ظاىرة الممارسة المغوية الحداثية، التي ال تعبأ  -رغـ مرجعياتو المعروفة -عنا يض إف الشاعر    
بالزخارؼ الببلغية والحشو، فالميـ عنده أف تخمؽ شعورا وتترؾ أثرا عبر تركيزىا وتكثيفيا وبساطتيا ال ببلغتيا 

 .(6)المقتولة

                                                           

 111:  1977،  3، ع25، الكويت ، مجمداوي، مجمة عالـ الفكر، جميؿ حينظر: السيميوطيقا والعنونة (1)
سبلمية، أ. د إالثقافي في خطابات عربية و  -سي : إشكالية العبلقة بيف السيا: جداالت حوار / صراع الحضاراتينظر (2)

 1:  نادية محمود مصطفى
  4 -1:  ينظر: الثقافة والقوة الناعمة حروب االفكار في السياسة الخارجية، نزار الفراوي (3)
 يد، بغداد،ح الجدكماؿ عبد الرحمف، جريدة الصباالمرجعيات الثقافية في )صحيفة المتممس( لػ عبد األمير خميؿ مراد،  (4)
 ـ.2121 أغسطس، 18، 4611ع
 27 :ـ 2111،  3الحداثة في شعر البريكاف، د . فيد محسف الرفحاف، مجمة األقبلـ، بغداد، عينظر:  (5)
 13:  ينظر: شعر أدونيس، البنية والداللة، راوية يحياوي (6)
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إف الشعر العربي الحديث مف بيف جميع األشكاؿ األدبية، يبحث دائما عف التجريب في المغة، وتشكيميا     
لغة تعتمد محاكاة مظاىر األشياء في انعكاس إلى  في بنية النص وفؽ متغيرات، فتحولت المغة مف لغة تعبير

لغة تبدع إلى  ة، فمف لغة تنقؿ الطبيعةلغة تخمؽ األشياء وفؽ نظرة آيديموجية وبنظرة فكرية جديدإلى  أميف
 .(1)وتعيد خمؽ الطبيعة

فالمفردة ىنا تشير أكثر مما تعبر، والشاعر ال يستخدـ لغة اعتيادية، بؿ يثور عمى المغة، ويثور عمى كؿ     
 شيء في ىذا الكوف، ويفجر المغة مف الداخؿ، فبل يستعمؿ كممة ما إال لتخمؽ موضوعا ساخنا ثائرا، وتتشكؿ
ببنية شعرية آيدلوجية مغايرة تتفاعؿ وتتطور بحثا عف  تمرد  واختبلؼ في نص مثير وحقيقة ال حقيقة فييا إال 

 الثورة!.
فبل توجد قوانيف أو قواعد تحدد طريقة كتابة الشعر  ،يستعمؿ الشعراء الشباب فضاء الورقة بحرية تامة    

 افيو تأثير أف ضمف أسموب يعتقدوف  ،يرونو مبلئما لمكتابةيكتبوف بما ، ولذلؾ ند ىؤالء الشعراءالمعاصر ع
الشعراء  ىشعرية متبعة لد لدينا ثبلثة أشكاؿما يجعؿ  ،، ويريح نفسية الشاعر أيضاعمى المتمقي امباشر  انفسي
 ىي: ب الشبا

بطريقة  طرالقصيدة العمودية: وأغمبيـ ال يكتبيا عمى طريقة الشطريف، بؿ يقطعيا أو يقسميا عمى السأوال : 
، فيقطعوف البيت العمودي بحسب الجممة الشعرية ال حسب التفعيمة، وىي كتابة توحي بأنيا قصيدة تفعيمة

 .ترتبط بالداللة أكثر مف ارتباطيا بالشكؿ، فيي مقصودة و ليست اعتباطية
وزف إلى  و بالنسبة ،قصيدة التفعيمة أو )الشعر الحر(: يكتبيا الشاعر كيفما يشاء عمى فضاء الورقةثانيا : 

 ،وبدال مف نظاـ الشطريف والقافية الموحدة ،الشعر فأصبح نظاـ التفعيمة ىو المستعمؿ بدال مف نظاـ الشطر
 .(2)نظاـ الشطر الواحد والقافية المتغيرةإلى  انتقؿ

عمى شكؿ حد الجنوف أحيانا، فقد يكتبيا إلى  قصيدة النثر: يكتبيا الشاعر بطريقة أكثر حرية تصؿثالثا : 
أو  شكميا بمغة مزدوجة )عربي/ أجنبي(أو ي ة أو يضيؼ ليا بعض الصور والرسوـكممات أو حروؼ متقطع

 يكتب بعض كمماتيا باإلنجميزية أو لغات أخرى.
 :(3)ي  ديواف )اليو مع الياوية( لمشاعر وساـ الموسوي، نجد الحمـ واضحا في اإلىداءف    

 الى ضفة النجاة مف غرؽ اللجدوى
 الى شجرة األمؿ التي تخضر داخؿ روحي

 الى رئة حياتي وكؿ شييقيا
ىو نص مواز وعتبة نصية  و ىو "تقميد عريؽ عرؼ عمى امتداد العصور األدبية بأشكاؿ مختمفة مف واإلىداء 
أو مجموعات  وعرفاف يحممو لآلخريف سواء كانوا أشخاصا"ىو تقدير مف الكاتب فاإلىداء ، (4)اآلف"إلى  أرسطو

موجود أصبل في العمؿ/ الكتاب، و إما  االحتراـ يكوف إما في شكؿ مطبوع مجموعات واقعية أو اعتبارية، وىذا
                                                           

 13: شعر أدونيس، البنية والداللة، راوية يحياوي: ينظر  (1)
 117:  ينظر: قضايا الشعر المعاصر، نازؾ المبلئكة (2)
 5اليو مع الياوية:  (3)
 94عتبات جيرار جينيت مف النص الى المناص:  (4)
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 ، "عتبة نصية ال تخمو مف قصديةيعتبر و  ،(1)في شكؿ مكتوب يوقعو الكاتب بخط يده في النسخة الميداة"
دـ الكتاب متدادا لظاىرة ثقافية وفكرية قديمة قِ بؿ أضحى ا ،فيي ليست تقميدا روتينيا اعتاد عميو المؤلفوف وكفى

وىذا ىو اإلىداء الذي تأسس عمى  ،(2)عمى أي شكؿ كاف مسودة أـ مخطوطة أـ مطبوعة أـ مدونة رقمية"
 حافة الحمـ، ثـ عاد وتوسع ليشكؿ حمـ النجاة الكبير، حمـ األمؿ الذي ال يخيب .

دلي الوليد خالد عمواف، تقوـ القصيدة قبؿ كؿ شيء عمى نوع جوفي قصيدة )ىذا الصندوؽ رأسي( لمشاعر     
حياة قمقة يمارسيا الفرد العراقي مف خبلؿ تجاذبو أطراؼ متناقضة،  ،الحربمف الحمـ يتحرؾ بيف العشؽ  و 

و الموت أ الموت عشقا ،وىذا الحمـ يتفاعؿ مع الواقع بكونو يصمح أف يكوف مؤجبل بانتظار الموت العجيب
ؿ عمى أكثر مف  : وىو يعم العنواف، فا يبدو في نصوص القصيدة الموازيةوىذا م ،عف طريؽ الحروبالتقميدي 
مف األساليب التي يستعيف بيا المبدع، فيحممو شحنات داللية  تمكف المتمقي وتساعده في ولوج يعد داللة، 

لدى المبدعيف والمتمقيف عمى خاصة و لذلؾ ناؿ أىمية قرائية  ،عالـ النص، فقد يحمؿ التشكيؿ اإلشاري مثبل
 .(3)حد سواء

ولكؿ أديب طريقتو الخاصة في استخداـ الكممات  ،إف المغة تختمؼ في استعماالتيا عند األديب عف غيره   
وىي األساس في عممية  ،فالمغة ىي المادة األساسية التي تشكؿ الوجود الثقافي والحضاري ،وتركيب الجمؿ
بؿ يتعامؿ مع المغة بطريقة  ،لذلؾ فاألديب ال يركب الجممة ليعبر بيا عف معاف مألوفة وتقريرية ،اإلبداع الفني

المجاز لتفي إلى  بحيث تنقؿ األصؿ ،وتجعؿ العبارات تتجاوز الداللة المباشرة ،تطمؽ خواص التعبير األدبي
 .(4)بحاجة الفف لمتعبير و التصوير

رأسي( ليعطي أكثر مف داللة وأكثر مف تفسير ليذا العنواف العجائبي وىكذا جاء العنواف )ىذا الصندوؽ     
أكثر مما إلى  وىذا العنواف قائـ عمى المجاز أيضا، ففي المجاز الكممة تتجاوز مدلوليا وتشير ،وغير التقميدي

كممة ما إال ، فالعنواف "ال يخدـ المغة بيذا الشكؿ، بؿ يثور عمييا ويفجرىا مف الداخؿ فبل يستعمؿ  تعبر عنو
 .(5)ليخمؽ موضوعًا يتشكؿ مع كؿ بنية أو تركيب جديد بحثًا عف حقيقة ذاتية"
 :(6)الشاعر قاؿ ،ومف أساليب التجريب في ىذه القصيدة استخداـ مفردات عامية في القصيدة

 حتى لمصلبة رأي بالماء
 لذا كؿ ىؤالء الرجاؿ يموذوف بو )بس تعالوا(

 كؿ جنوب ال يمت لصوتؾ بصمة ويقولوف إف المعنة ستحؿ عمى
 ويسمعوف مواويمؾ و ىـ في المعارؾ أو في أحضاف حبيباتيـ

 ال ييـ.. فالجنوبيوف يموتوف في الحالتيف
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 إما مف العشؽ أو في الحروب
، والحمـ ىنا ىو "جزء لتحقيؽ حمـ ةىي دعو و )بس تعالوا( أغنية مشيورة لممطرب العراقي كريـ منصور، و    

مف حياة النفس البشرية، ال مفر مف مواجيتو إف نحف أردنا فنا يصؼ النفس، ويممس حياتيا لمسا   ساسأ
، وىي أنيف خ بالفقدونة الوجع العراقي المضمّ ، إنيا إيقحسبفبس تعالوا لـ تعد أغنية "فمذلؾ نجد أنو  ،(1)دقيقا"

دونا خذوا معيـ كؿ متعمقاتيـ في قموبنا وأفر ، فالراحموف أبا مع انحناءة القصب وتموج الماءالفراؽ إذ ييدر عذ
ذلؾ األنيف الذي ىو في  يس ىناؾ مناص مف أف نحمـ بعودتيـ، وأف نئف حتى عودتيـ،، ولأللـ ال حد لو

 انت جممةكفػ ،ليب التجريب في القصيدة المعاصرةمف أسا اأسموببوصفو  أصمو غناء أدخمو الشاعر في نصو
ىوية عراقية خاصة، قد ال يمتمكيا شعب آخر مثمما يحتفظ بيا العراقيوف دعاًء وحمما وأمنية،  )بس تعالوا(

الفقد ىوية عراقية خالصة قبؿ و ، فالعراقيوف ىـ )أمة الفقد( إف صح التعبير، ال تجد بيتا إال وفيو قصة وغصة
الحمـ وىكذا يكوف ، ذكرياتالادة كؿ شيء، وىذه اليوية ال تتحقؽ إال بالحسرة واأللـ العراقي الكبير واستع

 . (2)"الدعوة العراقية الشييرة الشاممة )بس تعالوا( ألنيا الرجاء والحمـ الكبيرالمنتظر ىو 
رغـ مجموعة  ،حمـ ، ىناؾ نوع مف اإلصرار عمى صناعةوفي قصيدة)نبي و نير( لمشاعر عمار الصمؼ    

صورة ذىنية إلى  الصعوبات والعوارض التي تمتحف قدرات الشاعر ومواكبتو لتطوير الحمـ الصعب وقولبتو
 : بإصرار كبير

 ، ومضى يؤبف بالشفاه المقفمة". ما ضره اآلتوف خمؼ صياحو" 
نجد أف الشاعر يشتغؿ عمى فضاء الورقة بقصيدة عمودية ولكف بطريقة غير مألوفة وىذا أيضا شيء  و    

، فمف األوؿ ، ومرة يكتبيما بشكميما المعتادالشطر في سطر و العجز في سطر آخرمرة يكتب ف، مف التجريب
(3) : 

 ما ضره اآلتوف خمؼ صياحو
 ومضى يؤبف بالشفاه المقفمة

 القديـ لينتيييمشي عمى النير 
 حزنا جديدا والحياة تمد لو 

... 
 ويناـ خمؼ الحالميف بميمو

 ورواه في شفة الصباح معطمة.
 ، بيد أنو يجعمو شطرا إثر شطر .نظاـ الشطريف وىو مف بحر الكامؿ فالبيت عمى

 :(4)ومف الثاني المعتاد قولو
 لغة الثكالى والنواح كأرممو.    ما كاف فرضا أف يكوف فكاف في 

                                                           

 163مرايا التخييؿ الشعري، محمد صابر عبيد:  (1)
 .8البوىيميا في شعر الشباب العراقي، أ.د. ىياـ عبد زيد، بحث مخطوط:  ((2
 38الحواس: خارج الوقت داخؿ  (3)
 38خارج الوقت داخؿ الحواس:  (4)



 

159 

  حدة والبحر واحدا .ففي الحالتيف تبقى الموسيقى وا
ومع كؿ قراءة  ،راءة )حمـ(، إعادة قوفي قصيدة )قصيدة تشبو كزار حنتوش( لمشاعر حمد محمود الدوخي    

أما العنواف فيو مف  ،، في الحمـ، تصعد سممؾ المستحيؿ/ القصيدة( نحصؿ عمى معنى جديد )وأمس رايتؾ
 ،بالعناويف التي تجعمو يطرح األسئمة ئلقار فعادة المؤلؼ / الشاعر "يسعى إلثارة ا ،التأويميالتشكيؿ الشخصي 

باعتبار العنواف  ،وىذا ما يعزز قوؿ " أمبرتو إيكو ": ينبغي عمى العنواف أف يشوش األفكار وليس أف يوحدىا
الذي يرمي إليو إيكو ال يراد بو   إال أف التشويش ،(1)ىو األيقونة البصرية التي تشي بما قد يخفيو المضموف"

 )لعبة القراءة(.إلى  الذي أدنى موجباتو جر المتمقي، ، بؿ ىو التشويش اليادؼالتشويش الرخيص
وىو يقصد الشاعر العراقي الراحؿ ، ف النص الموازي الثاني في القصيدة ىو "اإلىداء":)والى رسمية أيضا(إ    

 :(2)نقرأ مف قصيدتو، محيبس  زاير(جتو الشاعرة )رسمية )كزار حنتوش( وزو 
 يتؾأوأمس ر 

 في الحمـ
 تصعد سممؾ المستحيؿ/ القصيدة

 حتى تخيط المعاوؿ
... 
 رايتنا وحمراء

 وىي عيد
 وأمس رأيتؾ في الحمـ

 تفتح نافذة / صورة مف كلمؾ
 حتى تحيي عمالنا العائديف

 الى دفئيـ
 مف عناء المصانع

يؤكد ذلؾ عودة العماؿ مف عناء ، و عمى الحزب الشيوعي في العراؽيدؿ واضح ىنا أف الموف األحمر     
دخاؿ األلواف في القصيدة ىو نوع مف التجريب الشعري ،المصانع  :(3)ثـ نقرأ ،وا 

 ،  كزااااااااااااار اترؾ لمعراؽ ثمالتؾ
 إذا تستطيع

لقصيدة بعدا ييب ا ،والمبالغة والتوكيدالحروؼ المقطعة وحرؼ " األلؼ" الذي تـ مده عدة مرات لمتنبيو إف     
إحدى طرؽ  فاالشتغاؿ عمى فضاء الورقة الشاعر يصرخ عاليا باسـ الفقيد، ، فكأفحركيا وديمومة صوتية
د واالمتدادات األبعامجموعة مف الصور واالشكاؿ والخطوط و "ي ىو عبارة عف الذ، استعماؿ فضاء الكتابة

                                                           

 216 - 215، فريدة ابراىيـ موسى: المحنة في سرد الكتابة الجزائريةزمف  (1)
 97 - 96عذابات الصوفي األزرؽ:  (2)
 98عذابات الصوفي األزرؽ:  (3)



 

160 

ىو ، و (1)ياتيا لطائؼ مف الحّيز المجسد عمى الخشبة السردية أو الشعرية"التي تحمؿ في ط، واألحجاـ الحّيزية
 ،يأتي مف ىندسة الكتابة الخاصة بالشاعر أو األشكاؿ المختمفة لطرائؽ الفضاء الطباعي الذي يرسـ بالكممات

ذات دالالت عالية، والداللة "ىي التي يتـ  لغة الشاعر الدوخي قائمة عمى مجموعة ألفاظوتزينو لغة الشاعر، و 
 .  (2)الحدث بعبلمة قابمة بأف توحي بيا" و ائف والمفيوـخبلليا ربط الشيء والك

اف الواقع أجمؿ ، حيث كالفكر التحرري وزمف البمورتارية بعودةلقد كاف حمـ الدوخي بكزار حنتوش حمما     
 (3)، قاؿلشعراء بيا وتمثموىا سموكا وشعراحيث آمف ا ،آخر معاقؿ الحزبية الرصينة ، فحنتوشوأكثر دفئا وحركة

 : 
 آخر ألفاظؾ الطائرة ..

 القبمة كانت سلح )كزار(
 تساندىا االبتسامة غير المكتممة و كأنيا استيزاء باألسباب.

( لمشاعر فرقاف كاظـ نقرأ ـَ  : (4)وفي قصيدة )ل
ـَ كمما ىمت  ل

 عيوني اف تراؾ
 تغمؽ األحلـ
 يسكنني األرؽ

... 
ـَ كمما حدثت عنؾ قصائدي  ل
 ولدت )دلموؿ( وميد موحش
 نادى لكفؾ )بس تعالوا..(.

ظر قراءات جديدة الحمـ المغمؽ ىو الحمـ المؤجؿ الذي ينت و ،مغمؽ في القصيدة محاولة لمطاردة حمـ    
أدخمت في القصيدة مف باب التجريب مثؿ كما نبلحظ  وجود مفردات شعبية أو عامية قد  ،وتفسيرات متعددة

تعبر عف  تعطي األشياء التي تتكمـ عنيا دالالتيا، و تإف ىذه المفردا وفي الحقيقية ،بس تعالوا( ،)دلموؿ
واقع اإلنساف وحياتو المعيشية إلى  ىي أقرب زء مف قصيدة الحياة اليومية التيىي ج، و (5)قؼ المتكمـ إزاءىامو 

 مف سواىا.
)لحـ ثخيف الطعـ( لمشاعر أحمد ضياء، ىناؾ )حمـ كبير( وىو انتظار نياية الحرب وعودة  قصيدةوفي     

 الببلد، ىذا الحمـ كامف في األرواح واألنفس بانتظار النياية السعيدة / المحزنة )نياية الحرب(.إلى  السبلـ
،  فرؾ ،)تجعروىي ، ويبدو التجريب واضحا مف خبلؿ استعماؿ مفردات عامية وشعبية في القصيدة

                                                           

 36:  ، بساـ قطوساستراتيجيات القراءة، التأصيؿ واالجراء النقدي (1)
 15:  الداللة، بيير جيرو، تر: منذر عياشيعمـ  (2)
 98عذابات الصوفي األزرؽ:  (3)
 11مدونة نبي أعزؿ :  (4)
 51: ، منذر عياشياألسموبية و تحميؿ الخطابينظر :  (5)
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  imagineولعمو يقصد ،(imageكما أف الشاعر يستعمؿ عنواف إحدى قصائده بالمغة اإلنكميزية )، (المتمرغمة
 : (1) تخمو مف )حمـ( منتظر يتحقؽ بالسبلـ واألماف وىي أيضا ال، (بمعنى )تخيؿ أو خياؿ

 جراحؾ تجعر بأسّرة المقابر
 تقمب وجييا لمكاميرا

 المعتادتغمز بسيلنو 
 قمقة التيمت عيوف الياوف
 تداـو عمى فرؾ اصفرارىا

 تقشر انفرادىا......
 

 :ويقوؿ
 أغرؼ بفصّي دماء

 القتمى، أرفع قبعاتيـ المدبوغة بالقناص
 ىكذا أخبرني الجندي وىو يخمع

 جزمتو المتمرغمة باألنيف .
. 

 :(2)(، نقرأ ولو ليا ) وفي قصيدة الشاعر عمر السراي    
 الغروبإلى  نخرج وال نعودأحب أف 

 تيرب )ىي( مف حفرة تحت سياجيـ
 عرزالنا في الغابة..إلى  وأتشمبو )أنا( بحبؿ أقصى غرفتي

 باألغصاف. اقب الدببة مف أعمى كوخنا المكتظنر 
 ونتموف بحفيؼ الشجر..

 أحب أف ألتقييا جسدا لجسد
 فقد سئمت كذبة روحينا المتيف ال تفترقاف ..!

ينتظر لقاء الحبيب مف خبلؿ مجموعة مف ذكريات الطفولة، حمـ كاف ولكنو لـ ينتو، بؿ يستمر  ينا )حمـ(ف    
وتتكرر محاوالت التجريب مف خبلؿ إدخاؿ المفردات العامية  ،الحضور عمى طوؿ التذكر والذكرياتفي 

 تكرار حرؼ مف خبلؿ: تبرز الموسيقى الداخمية بوضوح في الوقت الذي)أتشمبو( بمعنى أتسمؽ أو أمسؾ، 
في القوة حرؼ الراء القوي أيضا:)نخرج/ الغروب/تيرب/ ذلؾ  ويعاضده، (السيف)سياج/ جسد/ لجسد/سئمت

 حفرة/ غرفتي/ نراقب / روحينا/ نفترؽ.. الخ(.
 :(1)وفي قصيدة الشاعر صالح رحيـ )سيرة حياة كممة( نقرأ    

                                                           

 71 - 67: الحرب دموعيا خشنة (1)
 69ولو وليا:  (2)
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 لو أنني كممة
 حينيا سأعيش كما أريد،

... 
 حبوبة "أفضؿ أف أكوف " 

 في فـ عجوز عراقية
 الى األبد...

اىا عمى ىيئتيا لكي ، الحمـ الذي رسـ مبلمحنا األولى، وأبققابع في أعماقناينيض إحساس الطفولة الوىنا     
ميما ابتعدنا عف الطفولة وكبرنا وكبر فينا الزماف، و" الحبوبة" المفظة الشعبية القادمة مف  الحب ، نعيشيا دائما

أو كثرة محبتنا لجداتنا أكثر مف محبتنا ألمياتنا ىي جزء مف )حممنا الكبير(، والحبوبة مفردة شعبية  ،والمحبة
 عالقة في حياتنا مدى الزماف. 

وىنا مفردة " حبوبة " الشعبية يدخميا الشاعر في بنية النص في محاولة ألجراء شيء مف التجريب في     
إال أف  ،أحب/ يحب( )حب، يحب( أو )إلى  المغويجذرىا تعود في وعمى الرغـ مف أف الكممة  ،النص الشعري

، لذا ىي ىنا غير مقحمة بؿ متماىية ىا في غير البيئة العراقيةال نجد ،ىذه المفردة التي تعني )الجدة( حصرا
 ىي أداة مف أدوات الشاعر " و في المغة اليومية العادية المغة الشعرية موجودةف ،مع مفردات النص الشعري

التي تنقؿ تجربتو الفكرية وحركة نفسو الوجدانية لآلخريف، المغة العادية اليومية ىي لغة حية تبعث الحياة 
، قاؿ ريبة غير معيودة في الشعر العربي، ومع ىذا فإف الشاعر يستعمؿ ألفاظا غ(2)والحركة في األشياء كميا"

(3): 
 بأف القدر ال يحتـر إشارات المرور

 أستحـ بالمعاب
 وأجفؼ رأسي بالشفاه

 المعا أنا حيف أنطؽ بصدؽ
 وأحافظ عمى قذارتي
 في فـ الكاذب !

يوحي بطريقة التفكير الحالمة  ،ناشاسع خمؽ انزياحا أسموبيا بيّ تأسست بموجب أفؽ استعاري فيذه القصيدة     
، فثقؿ وأساليب تعبير، حياتية سةممار فأضحت االستعارة فيو  لدى الشاعر المستوحاة مف الواقع المعيش،

الضغط النفسي يولد  الشاعر، فيذا يعيشو ذيال واقعتبيف تفاىة ال ، و تعقدات العصر،المدينة، وصعوبة الحياة
 .عمى تفاىة كؿ شيءتدخؿ في بناء القصيدة المعاصرة، وىو رد فعؿ طبيعي  صورا شتى 

مف صور التجريب الشعري، وىا  صورةً ، ىـات الشعبية في قصائدباستعماؿ المفرد ويستمر الشعراء الشباب    
يضع لقصائده أرقاما وىو إذ  نحى،يشتغؿ عمى ىذا الم( 46ىو الشاعر عامر الطيب في قصيدتو المتسمسمة)

                                                                                                                                                                                              

 44 - 43ريشة لطائر منقرض: (1)
  148: الشعر العباسي والفف التشكيمي، د. وجداف المقداد (2)
 43ريشة لطائر منقرض:  (3)
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، سيما سمتيا الفارقةوغياب اليوية فإنو يحاوؿ أف يجعؿ التشظي عناويف فرعية لكؿ مقطع، ع بدال مف أف يض
، أو " أو بعنواف فرعي لكؿ مقطع2، 1يكوف "إما بالحروؼ" أ، ب" أو باألرقاـ" ترقيـ القصائد المقطعية أف 

"***"  : (2)يقوؿ ،اصة لمشاعرخقد يكوف محاولة إليجاد ىوية  فالترقيـ، (1)بالنجـو
 بعت كتبي

 واشتريت سوارا
 بعتو

 واشتريت
 قبعة
 بعتيا

 واشتريت
 مظمة
 بعتيا

 واشتريت مطرا
 فيا بمطجي المكتبة

 المتنبي كموخذ شارع 
 وال تقؿ شيئا

 أنت تقرأ
 وأنا أتبمؿ.

 الحكاية كميا )حكاية حمـ( يتجدد مع تجدد حالة الفقر لدى الشعراء، فالشاعر ال يبيع كتبو إال عندما يصؿف    
حافة الموت مف الفقر والجوع، والحمـ ىنا مؤجؿ أيضا وممكف أف يمنحنا عبر مجموعة قراءات عددا مف إلى 

   فسيرات المختمفة.المعاني والت
وىي وضع كممة  مميزةيشغؿ فضاء الورقة بطريقة شعرية أف الشاعر  ومما يبلحظ عمى القصيدة أيضا    

أي  ،ممتدةة القصيدة المعاصرة بطريقة مف التجريب في كتابنوع التساقط السطري ذا ، فيواحدة في السطر
كأف توضع الكتابة عمى اليميف أو في الوسط أو في  ،"استغبلؿ الصفحة بطريقة جزئية فيما يخص العرض

اعات ويمحوىا في إنو يكفر بتمؾ القن رتو،وتغير مواقفو وقرا ،بيذا يعمف ارتباكو وعدـ استقرارهوىو ، (3)اليسار"
 ت .لواقع الذي يعرضو لكؿ تمؾ الببلءآ، إنو يجازؼ بجعؿ أناه رىينة فيـ الحظة فقٍد مستمرة

 العنواف مف خبلؿ تأويؿ االحمـ واضحيأتي وفي قصيدة )ثوب لمحياة الممزقة( لمشاعر ياس السعيدي،     
حمـ مع ، فحيف يتماىى الفالثوب ىو حممنا، وىو عنواف القصيدة، اد شيء يستر حياتنا العاريةوذلؾ بإيج

 ر لتجعؿ القصيدة حمما بديبل،تتكو ، فالثوب الحمـ والثوب العنواف يشكبلف ثنائية القصيدة تكوف ىي عوضا عنو
                                                           

 95بنية القصيدة في شعر عز الديف المناصرة، د. فيصؿ صالح القصيري: (1)
 55يقؼ وحيدا كشجرتيف:  (2)
 56:  ، حميد لحمدانيبنية النص السردي (3)
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، التمزؽيؤكد ىذا ، نظاـ كتابتيا، مف خبلؿ المعب بدة الموسيقية عمى التجريب الشكميلعؿ قياـ بنية القصيو 
الشاعر ليؤسس  األمر استعممووىذا  ،فالقصيدة )عمودية( مكتوبة عمى طريقة )الشعر الحر( أو )قصيدة النثر(

إنو يكتب بيذا الشكؿ ليمنح القارىء تقطيعا قرائيا يكوف بمثابة  ،لنفسو رؤياه الخاصة مف خبلؿ كسر الرتابة
  :(1)ؿقا  الموّجو النصي لموصوؿ بسبلمة إلى المعنى،

 أجب أغنياتي
 فالتفاصيؿ محرقة

 وآخر أحلـ العصافير
 زقزقو

 وفسر صلتي
 و النيارات
 في دمي

 رحيؿصلتي 
 والتفاسير ضيقو
 بريء شراعي
 يستحـ بغفمتي

 وتمكر بي
 خمؼ المواويؿ زنبقة.

، فالقصيدة ىي ليعوض الضيؽ الذي منيت بو حياتو ،الطويؿ ليشكمو بنمط كتابي مبايفإنو يمزؽ البحر     
ىي إنما  ، فبل يخضع ليالو أف يكوف سيد المغة والموسيقى ، حيف يتاحعوض الذي يخرج فييا مف انكساراتوال

 إنو يخيطيا ثوبا يستر حياتو الممزقة . التي تخضع لو، وتتشكؿ عمى مقاساتو،
خبلصة القوؿ أف التجريب في شعر الشعراء الشباب لـ يكف موقفا دائما، وفي بعضو كاف عمى شكؿ و     

استخداـ في قصيدة مؤيد نجرس)مف دفاتر الوطف(، نجد أف ىناؾ كثرة في فمغامرة لغوية أو عروضية، 
وكذلؾ عبلمات التعجب في االشتغاؿ عمى فضاء  ،عبلمات االستفياـ التي توضع بعد الجمؿ االستفيامية

 (2)الورقة، نقرأ
 مف أيف جئت بيذا الدؼء يا خشب !...؟

 ىؿ أنت والنار أصحاب
 فمنذ متى ...

 تشب نار
 فيسعى نحوىا الحطب...!؟

                                                           

 71سجادة مف حرير العناء:  (1)
 66سماء لطائر مف ورؽ:  (2)
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 أخشى بقاءؾ مجروحا ومتيما
 ،يميو بؾ الجمر

 يستمتع الميب أو
 وانت تدري بأف النار جائعة

 فكيؼ بردا إزاء النار تحتسب...؟!
... 

 أحلميـ وجو طفؿ 
 يستفيؽ ضحىً 

 و حالما يعتريو الطيف ،
 والمعب.

 ،عمى سبيؿ التجريب مف خبلؿ اشتغالو عمى فضاء الورقة البيت الشعرييتعامؿ الشاعر مع  نبلحظ كيؼ    
و كذلؾ استعماؿ النقاط )...( وىي "ثبلث نقاط ال أقؿ وال أكثر توضع  ،واستعمالو ألدوات التعجب واالستفياـ

، أو قد تكوف لتأجيؿ معنى (1)أو اختصارا في طوؿ الجممة" أف ىناؾ بتراً إلى  عمى السطور متتالية أفقيا لتشير
، وبالنسبة لمحمـ ىنا خفي (2)المعنى باستمرار" األديب المعاصر الحقيقي ىو الذي يؤجؿ يقصده الشاعر فػػ"

يتحرؾ بيف عبلمات التعجب، ولكف ىذا التساؤؿ يجب أف يعمؿ ضمف "لغة القصيدة التي البد ليا أف تتميز 
، ومع ىذا لدينا نوع نادر مف األحبلـ التي تقـو  ، دوف االعتماد عمى األسئمة فقط(3)بالقصد والتركيز والتكثيؼ"

ف كاف في بعض األحياف بؿ طرح المزيد مف األسئمة عمى األسئمة، الجواب عنيا حمما طالما انتظرتو ، وا 
 القصيدة.

 
 
  

                                                           

 119، عمر أوكاف: دالئؿ االمبلء و أسرار الترقيـ (1)
 115، تر: منذر عياشي: نقد و حقيقة، روالف بارت (2)
 218أساليب الشعرية المعاصرة، صبلح فضؿ:  (3)

 املبحث انثانث

 األفق انفهسفي
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 المبحث الثالث
 األفؽ الفمسفي

 التيولوجية(--التشاؤـ--)العدمية
 

أنطموجيا أي "عمـ وجود" يبدأ مف ريخية، بؿ ىي أمثؿ باقي العموـ الطبيعية أو التليست الفمسفة عمما     
اآلنية، أي مف الوجود اإلنساني، ويعتمد المنيج الظاىراتي، أي وصؼ أحواؿ الشعور، ولذلؾ وصؼ ىيدجر 

لموت والشعور والسقوط وا بأنيا مثؿ: اليـ والقمؽ أحواؿ الوجود الشعورية األساسية في دراستو لمظاىراتية
 .(1)ذلؾإلى  وما والخطيئة

قة بيف الشعر والفمسفة عبلقة متينة شديدة األواصر، ولطالما كثر الكبلـ عف العبلقة بينيما بأنيما فالعبل    
توأماف أو أشبو بتوأميف، إذ "إف العبلقة بيف الشاعر والفيمسوؼ قديمة، وىي و إف كانت قد اتخذت في بعض 

العمؽ و في أغمب الحاالت تعبير عف مراحميا صفة الصراع والتنكر لآلخر واالحتراز منو، إال أنيا كانت في 
عبلقة جوار وارتباط، فالعبلقة بينيما في غاية التعقيد، فميس مف السيؿ فصميما أو الجمع بينيما، ففي كثير 

، لكونيما درجة يصعب معيا تعييف نوع الخطابإلى  مف األحياف نجد الواحد منيما يتقمص اآلخر ويحؿ فيو
 . (2)المجاؿ نفسو" يسكناف الفضاء نفسو ويقيماف في

أي أف الشاعر و ىو  ،ف الشعر إنشاء وتأسيس بواسطة الكبلـ و في الكبلـأ وفي بياف ىذه العبلقة نجد "     
فالشعر  ،وىكذا يكوف معروفا بوصفو موجودا ،يقوؿ القوؿ الجوىري يجعؿ الموجود بيذه التسمية مسمى بما ىو

"إف الشاعر يتجرأ عمى  قائبل : عبلقة الشعر بالفمسفة كانط وقد شرح ،(3)إذف تأسيس لموجود عف طريؽ الكبلـ"
ولكف بما أف الشاعر يتجاوز حدود التجربة بفضؿ مخيمتو التي  ،العقؿ التي ىي كائنات ال مرئيةتجسيد أفكار 

إعطاء ىذه األفكار شكبل محسوسا إلى  تضاىي طريقة العقؿ في البحث عف مثاؿ أعمى، فإنو يسعى باألساس
عمى درجة مف الكماؿ ال نظير ليا في الطبيعة، وعمى ىذا األساس فإف ممكة األحكاـ الجميمة ال تبمغ حدىا 

 .(4)األقصى إال في الشعور بالذات"
إف الفمسفة تمنح الشعر أبعادا ذات دالالت عميقة، تجعؿ مف القصيدة مخزونا لردود أفعاؿ إنسانية تغني     

)العدمية  والتشاـؤ  النص الشعري، وذلؾ مف خبلؿ قوة اإلبداع والتأثير العميؽ الذي تقدمو القصيدة ومف ذلؾ 
مصطمحات فمسفية تستدعييا القصيدة مف أجؿ ذلؾ مف إلى  البوىيمية وانفصاـ الشخصية( وما و والتيولوجية

 تحقيؽ أغراض إنسانية، وىذا يؤكد طبيعة العبلقة بيف الفمسفة والشعر مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ إنسانية كبرى.
فإذا أدركنا ىذه الماىية لمشعر التي تجعؿ منو تأسيسا لموجود بواسطة الكبلـ،  "في ذلؾ مارتف ىيدكر  قاؿ

ولكف وما يبقى يؤسسو : في الكممة التي نطؽ بيا ىولدريف بشيء مف الحقيقة استطعنا حينئذ أف نشعر 

                                                           

 2:  محمود رجب ، مارتف ىيدجر، تر: فؤاد كامؿ وتافيزيقا ؟ىمدرليف و ماىية الشعرينظر: ما الفمسفة ؟ ما المي (1)
 71الشعر والوجود عند ىيدكر، كرد محمد:  (2)
 5:  ، مارتف ىيدجرتافيزيقا ؟ىمدرليف و ماىية الشعرما الفمسفة ؟ ما المي (3)
 251:  تر: د. غانـ ىنا نقد ممكة الحكـ، إمانويؿ كنت، (4)
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في  يتعالقاف ، وىكذا تتوضح عبلقة الشعر بالفمسفة لكونيما يسبحاف في فضاء إنساني واحد، و(1)"الشعراء
سفة في جانب الفمإلى  مف أجؿ إظيار الصورة الحقيقية لمقصيدة وىي تقؼ بثبات؛ الكثير مف الجوانب واألمور

 خدمة مشتركة لتطوير الفعؿ الكتابي االبداعي وتحقيؽ منجزاتو الخبلقة.
:  العدمية و التشاـؤ

، فالشعر يتعامؿ مع كثير مف عبلقتو بأي عنصر آخر مف عناصر الفمسفةكالعبلقة بيف الشعر والعدمية     
 العدمية فالعدمية، األمر مع و التراث ..الخ( وكذلؾ  عمـ النفس )الديف و التأريخ و؛ المرجعيات المختمفة 

ىتـ  بالعدـ بصفتو الوجو اآلخر لموجود، بؿ ىو نياية الوجود، وبو نعرؼ حقيقة ا، "مذىب أدبي وفمسفي ممحد
وال  ،والعدمية ترى أف الوجود اإلليي وعدمو سواء ،لية والنظرة الواقعية السطحيةالحياة بعيدًا عف النظرة المثا

"اإلنكار  أنياعمى  جاء معناىا في قاموس أكسفورد قد ، و(2)سف أف يجيد الناس أنفسيـ في ىذا الموضوع"يح
، قيمة ينيا االعتقاد بأنو ليس ثمة شيء ذالدينية، أو أ ئالمباد المطمؽ لكؿ فكر إيجابي، كالقيـ األخبلقية و

، وبيذا يكوف معنى العدمية "أف العالـ كمو (3)الدينية واألخبلقية عديمة القيمة عمى وجو الخصوص" ئفالمباد
  . (4)عديـ القيمة وخاؿ مف أي مضموف حقيقي" ،بما في ذلؾ وجود اإلنساف

ولكف ىذا  .خارج المركز نحو المجيوؿإلى  بعضيـ "الوضع حيث يتدحرج اإلنساف رىكما ي والعدمية    
العممية التي بيا في نياية المطاؼ" لـ يعد ثمة :  المعنى لمفظة عدمية يمتقي بشكؿ إجمالي بتعريؼ ىيدجر ليا

 ،ويرى العدميوف أف "كؿ أفعاؿ اإلنساف عبثية، وأف كؿ اآلماؿ محكومة بالفشؿ ،(5)شيء" فيما يتصؿ بالوجود"
ال فالحؿ ىو المجوء   .(6)الكتابة"إلى  لذلؾ فإف الحؿ األجدر ىو االنتحار، وا 

غمب البشر ال يستحقوف أف يطمؽ ، فأ:النخبوية واألنانية عدمية ىيإف مف أىـ المسممات التي جاءت بيا ال    
العدمي ، فعمييـ أفرادا، واالشمئزاز مف األنثوي الذي يمثؿ الوجود الجسدي والحسي، و احتقار الحياة األرضية

ويحمـ باالنتحار لكنو في نفس الوقت يخشى الموت ويطمع  ،يود لو أنو لـ يولد أبدا أو لو أنو قد مات منذ زمف
 .(7)بالخمود

وال يحسف أف يجيد الناس أنفسيـ في ، ترى أف الوجود اإلليي وعدمو سواءالعدمية  "ىذا األساس فإف عمى     
نياية  ، ولذلؾ نجد أف العدمية بالنسبة لؤلدب واألديب ىي "مذىب أدبي ممحد يعتبر العدـ ىو(8)ىذا الموضوع"

حتى يستغؿ حياتو ؛  ووفقا ليذا المذىب ينحصر التزاـ األديب العدمي في تذكير اإلنساف بحدوده ،الوجود

                                                           

 1ما الفمسفة ؟ ما الميتافيزيقا ؟ىمدرليف و ماىية الشعر:  (1)
 878الموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب و األحزاب المعاصرة، إشراؼ وتخطيط ومراجعة، د. مانع بف حماد الجيني:  (2)
 1، د . عرفات كـر ستوني: النزعة العدمية وصمتيا باإلباحية (3)
 1نفسو:  (4)
 23فاتيمو، تر: د. فاطمة الجيوشي: ، جيانيتفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثةنياية الحداثة الفمسفات العدمية وال (5)
 17أساتذة اليأس ػػ النزعة العدمية في األدب األوروبي، نانسي ىيوستف، تر: وليد السويركي:  (6)
 21ينظر نفسو:  (7)
 878: د. مانع بف حماد الجيني: المعاصرة، إشراؼ الموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب  (8)
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معنى الحياة إلى  فاألديب العدمي ىو الذي ينفذ مف خبلؿ الموت والبشاعة والعنؼ والقبح .استغبلال عدميا
 .(1)فالعدـ ىو الوجو اآلخر لموجود" ،العدمية

أي  ،نظرة ترفض أية أفكار إيجابية فيي " ،ؽبإنكارىا المطم رة سمبية ناكرة لؤلفكار الحضاريةإذًا ىي نظ    
وقضية الوجود والعدـ إنو "ما ثـ إال  ،(2)إنكار كؿ قواعد األخبلؽ والعدالة التي وضعتيا الحضارة اإلنسانية"

 ،الوجود "اهلل" حضرة ليا حقائقياكما أف ، بؿ ىو حضرة ليا حقائقيا ،ولكف العدـ غير معدوـ ،وجود و عدـ
وىي ذات ليا  ،وكؿ حقيقة في العدـ ىي قابمية، بمثؿ ما أف الوجود حضرة موجبةفالعدـ حضرة سالبة 

 . (3)خصوص وصؼ ىو االفتقار الكامؿ واالحتياج المطمؽ وعدـ القدرة عمى شيء"

 أو، أو نقدية، تتميز بإنكار وجود كؿ شيء: فيي مطمقة  العدمية الفمسفية ىي:عمى أقساـ ثبلثة  والعدمية    
: وىي مذىب نظري أو نزعة فكرية،  العدمية األخبلقية و ،الحقيقةإلى  تتميز بإنكار قدرة العقؿ عمى الوصوؿ

بطاؿ مر  ذا كانت نزعة فكرية دلتفإذا كانت مذىبا نظريا دلت عمى إنكار القيـ األخبلقية وا  عمى خمو  اتبيا، وا 
المذىب انتقاد  ، وقواـ ىذا: وىي اصطبلح سياسي العدمية السياسية وأخيرا ،القيـ العقؿ مف تصور ىذه

 . (4)و االمتناع عف االعتراؼ بشرعية القيود القانونية المفروضة عمى األفراد ،و االجتماعية األوضاع السياسية

نا في ىذا العالـ بفعؿ ويرى بعضيـ "إف أوؿ خطوة نحو العدمية، ىي اإلدراؾ في سف مبكرة أننا لسنا ى    
و ال برغبة بشرية ولكف بمحض الصدفة، وَعَرَضا، بؿ وربما نتيجة غمطة، عندىا يصبح وجودؾ  تدخؿ إليي

أف ىذه ، الذي يرى وهي نظرة ينكرها الدين اإلسالمي ،(5)في حد ذاتو عبثا، فتشعر بأنؾ زائد عف الحاجة"
غراؽ أنفسيـ في الفوضى والضياع، مف خبلؿ اعتقادىـ أنيـ محاوالت فاشمة ألناس يحاولوف إمنحرفة و األفكار 

 . وطف وليس لدييـ إلوإلى  أبناء العدمية وال ينتسبوف

( بصفتو عنصرا مف عناصر الفمسفة وي     عبر عف حاؿ وتتعامؿ القصيدة الشابة المعاصرة مع )التشاـؤ
الفرد بتركيز انتباىو وحصره اىتمامو عمى "يحدث التشاؤـ عندما يقوـ إذ ، بإزاء عالمو وانتكاساتوالشاعر 

األحداث السمبية  لؤلحداث القادمة، وتخيؿ الجانب السمبي في النص أو السيناريو، كما أف ىذا التشاؤـ أو 
التوقع السمبي لؤلحداث قد يحرؾ دوافع األفراد أو أىدافيـ وجيودىـ لكي يمنعوا وقوعيا، ويتسبب ذلؾ في 

 يئييأنو ، ويرى بعض العمماء أف لمتشاؤـ وظائؼ منيا (6)" األحداث السيئة المتوقعة التييؤ والتأىب، لمواجية
الفرد لمواجية األحداث السيئة بيدؼ حماية الذات، و يزيد مجيود الفرد بيدؼ دعـ أداءه الجيد لتفادي تمؾ 

وأ، ويتوقع الشر والفشؿ توقع سمبي لؤلحداث القادمة يجعؿ الفرد ينتظر حدوث األس التشاؤـ "ألف ، و (7)األحداث

                                                           

 881: يني : د. مانع بف حماد الجالمعاصرة، إشراؼالموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب  (1)
: لعمماء واألكاديمييف السوفياتييفالموسوعة الفمسفية، لجنة مف ا (2)  294، تر: سمير كـر
 61، مصطفى محمود: وجود و العدـبحث في ال (3)
 67-2/66، جميؿ صميبا: ينظر: المعجـ الفمسفي (4)
 41أساتذة اليأس ػػ النزعة العدمية في األدب األوروبي، نانسي ىيوستف، تر: وليد السويركي: (5)
، المفيـو والقياسات المتعمقة، د. بدر محمد األنصاري:  (6)  15التفاؤؿ والتشاـؤ
 16ينظر نفسو:  (7)
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وىو  ،يو حالة نفسية بحتة تتعمؽ بنفسية الشخصف ،(1)حد بعيد"إلى  ويستبعد ما خبل ذلؾ ،والفشؿ وخيبة األمؿ
  .(2)موقؼ نفسي مف الواقع الخارجي و أحد أنشطة الجياز النفسي لممرء

ذا جئنا     منذ أف قاؿ السياب ف، ما ندرنجد قصيدة قواميا التفاؤؿ سوى شعرنا العراقي المعاصر، فبل إلى  وا 
 :  حكمتو العظيمة

 (3)ما مر عاـ والعراؽ ليس فيو جوع
التفاؤؿ الذي يعني الخير والسبلـ ، وواقع مثؿ واقعو يمنعو مف والعراؽ يقتات عمى األلـوحتى يومنا ىذا،  

 . بقميؿكميا مفقودة في العراؽ منذ مئة عاـ أو أكثر أو أقؿ ف، والعدالة والحرية واألماف
 

 :التيولوجيا و البوىيميا و انفصاـ الشخصية
     
، وتعمقت في بعض الجوانب الدينية، ريخ والتراثأصرة التيولوجيا والتلقد المست القصيدة الشابة المعا   

، وسببا مف ني عف كونو نمطا مف أنماط السمطةبعد أف أعمف الدي، وتصدت لؤلخطاء التي ترتكب باسـ الديف
أصوؿ الديف أو فمسفة األدياف أو  التيولوجيا تعنيف اة العراقية نحو التعصب والعنؼ،يالحاألسباب التي دفعت 

  .(4)عمـ األدياف أو عمـ الكبلـ، أو الديف نفسو
منيا عدـ قدرة األدياف عمى  ، ووالتيـ أيضاوالتحديات،  العديد مف المشاكؿ األدياف منذ نشأتيالقد واجيت   

مواكبة تطورات العصر، وعدـ قدرتيا عمى التجدد والتغيير وىكذا، ولعؿ الفمسفة ىي المعارض األوؿ لؤلدياف، 
 .  (5) ونرى ذلؾ واضحا لدى نيتشو الذي قاؿ بأف اإللو قد مات وعمى اإلنساف أف يقود نفسو بنفسو

قسميف: طبقات إلى  أف المجتمع منقسـ، حيف رأت ض لمديفقد دفعت باتجاه مناىاركسية أف المكما     
تشكؿ  تصبح الديانات أيضا جزءا مف ىذا التركيب الطبقي، فتتألؼ فئات دينية مستِغمة وطبقات ُمسَتغمَّة، فػػ"
و جزءا ال يتجزأ مف دكتاتورية الدولة القائمة، بينما تتحوؿ األغمبية الساحقة مف  جزءا مف الطبقات المستغّمة

وف "أساس اإلشكاؿ المعرفي العربي أف االتجاه  وبيذا يك ،(6)جزء مف الطبقات المستَغمة"إلى  أتباع تمؾ الديانات
وبما أنو  ،عمى الديف بالثابت النصي عمى المستوى الديني، قاس األدب والشعر والفكر بعامة االتجاه  الذي قاؿ

ة، أي أنيا كانت ثقافة كانت ثقافة السمط ، فإف الثقافة التي سادترأي السمطة كاف يمثؿ ريخيةأألسباب ت

                                                           

، المفيـو والقياسات المتعمقة:  (1)  16التفاؤؿ والتشاـؤ
، يوسؼ ميخائيؿ أسعد:  (2)  8ينظر: التفاؤؿ والتشاـؤ
 37أنشودة المطر، بدر شاكر السياب:   (3)
: د. مقوؿ المقدس بيف االيديولوجيا  و اليوتوبيا  و سؤاؿ التعددية، مجموعة مؤلفيف، إشراؼ وتحرير -ينظر: فمسفة الديف  (4)

 7عمي عبود المحمداوي : 
 127: أنا مميت(، فريدريش نيتشو، تر: مجاىد عبد المنعـىذا ىو اإلنساف )لماذا ينظر:  (5)
 133 -132فمسفة األدياف مقوؿ المقدس بيف االيديولوجيا  و اليوتوبيا  و سؤاؿ التعددية:  (6)
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. وتحولت ثانية مف جية مف جية، والثقافي حدث  في الممارسة تمفصؿ  بيف الديني السياسي ىكذا ،الثابت
 . (1)عامة"معيارية معرفية إلى  الخاصة المعرفة الدينية

وىـ  ،أما فكرة أف يتطور الديف خارج العقيدة حتى يكوف مبلئما لظروؼ العصر، فيذه فكرة رفضيا كثيروف    
اختبلؼ في الرأي وخمؽ أفكار معارضة تمزؽ الصؼ اإلسبلمي، حيث يؤكد جوىاف إلى  يروف أف ىذا سيؤدي

" عند بعض المفكريف ليس تجديد التيولوجيا  إذ يبدو، (2)أفندي "أف كؿ حركة تجديد تثير دائما االرتباؾ واليمـو
الصراع و االرتباؾ والجداؿ السمبي إلى  تجديد يؤديإلى  وال يحدث ىذا عند المسمميف، فمسنا بحاجة ،مقبوال

 . (3)بيف المسمميف
كانت  الشؾ أف األدياف جاءت لتطيير البشرية مف الدنس والخرافات واألساطير وغيرىا مف المشاكؿ التي    

دوف أف يحظى بفرصة عادلة لمعيش مف الجيؿ والخوؼ والعدواف، إلى  تعصؼ بإنسانية اإلنساف، وتدفعو
بأماف في ىذه الحياة، وىذا كمو ال يمنع وجود بعض الفئات التي تستغؿ الديف لتحقيؽ أطماعيا وأغراضيا 

 الشخصية.
فمـ يكف تمردا  " فيف إياىا رغبة في التمرد،موظتعامؿ الشعراء مع مجموعة مف العناصر الفمسفية،  لقد    

النشر مما أصبحنا وقد يصؿ تمردىـ عمى الكتابة و  ،ثقافي في آف واحدبؿ ىو تمرد سياسي و  ،اجتماعيا فحسب
وكما أرادو لقصيدتيـ مف فرادة  ،يحاولوف بناء عالـ آخر كما يريدوف لو ،وال قصيدة طالع شاعرا ببل شعرن

 . (4)وجدة و اعتناؽ لمحداثة وما بعدىا"
ممارسة نمط  حياة غير تقميدي، وغالبًا في مجموعة أشخاص ذوي ميوؿ مشتركة، تتسـ بعدد  فالبوىيميا    

قميؿ مف العبلقات طويمة األمد التي تنطوي عمى النشاطات الموسيقية، أو الفنية، أو األدبية، وفي ىذه الحالة 
ي أرقى تعريفاتيا وفؽ ما وىي "فمسفة وتصوؼ ف، متسكعا، أو مغامرا، أو حتى متشرديمكف أف يكوف البوىيمي 

أو ىي طريقة عيش يقـو عمى البلمباالة مف الوضع المعيش و عدـ االىتماـ  ،تفرزه حياة أصحاب ىذه الظاىرة
وفي عبلقتيا مع األديب/ الشاعر فيي أسموب الحياة الذي يمارسو  ،(5)وما ينبغي أف يكوف عميو" ،بالمستقبؿ

 .(6)وال يستمر في مكاف أو عمى حاؿ معينة ،لمقيـ االجتماعيةحيث ال يقيـ وزنا  ،ذلؾ األديب/ الشاعر

ا فكانت صفاتو التي اتسـ بي ،ليوإردا بعيدا عف الواقع الذي ينتمي لقد خاض الشاعر البوىيمي تجربتو منف    
لذلؾ فإف ىناؾ مظاىر خاصة بالنص البوىيمي تجعمو يختمؼ عف  ،معاتخص الجانب المعيش و السموكي 

ـ والتقاليد مارسوا التمرد عمى القي إذو أىميا: المظاىر الحياتية  ،ص التي عرفتيا الشعرية العربيةباقي النصو 
ومف طبعيـ اإلحساس بالعبث والسأـ والضياع و  ،إف كانت دينية أو اجتماعية أو سياسية السائدة في المجتمع

بالتمرد عمى البناء الشعري  ،الفنيةخص المظاىر فضبل عف ما نشأ في قصائدىـ مف تحوالت ت ،الروح القمقة

                                                           

 14: 1الثابت و المتحوؿ  بحث في األبداع  و اإلتباع عند العرب، أدونيس ، ج (1)
 62:  المعاصر، جوىاف أفندي تجديد الفكر اإلسبلمي في أندونيسيا (2)
 84:  اإلسبلـ عمـ ومعرفة و منيج وسموؾ)يوغياكرتا، تيارا واتشانا( ينظر: (3)
 131، سامي ناجي: نقدية في الشعر العراقي المعاصر دراسة –النص نظرة الى العالـ واألشياء  (4)
 134: نفسو  (5)
 134نفسو:  ينظر (6)
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التمرد عمى الموضوعات الشعرية ، ناىيؾ بالموروث و السائد سعيا منيـ لمتجديد و مواكبة النص الشعري لمحياة
 .(1)التي عرؼ بيا الشعر والموضوعات اآليديولوجية والحزبية

فكاف الفرد ، تخضع ليا المنطقة التيالسياسية القت البوىيمية استحسانا فنيا وثقافيا بسبب الظروؼ وقد     
يومنا ىذا إلى  باالستحساف الفني واستمرت األمر ، فبدأينجذب إلييا ألنيا تحاكي مف خبلؿ الفنوف معاناتو

وثانيا: تقوـ عمى مبدأ التفكير  ،تحاكي "فئة الفقر" : أوال:أنيا إلى  والسبب يرجع ،لتمقى االستحساف الفكري
ضافة أسموب  الحر  البوىيمييف أناسأف خاص لمشخص المؤمف بيا دوف رادع لو، لذلؾ نجد المطمؽ ببل قيود وا 

 . (2)أعراؼ المجتمع والتقاليدإلى  ال يمتثموف في سموكيـ وأعماليـ
وىو "الشكؿ األكثر شيوعا واألكثر ، الشخصيةالشيزوفرنيا" أو انفصاـ القصيدة المعاصرة مف " أفادت كما    

تشخيصا مف أشكاؿ االضطراب الذىاني، ومف أكثر األعراض شيوعا: خبرات اليموسة، والمعتقدات الوىمية، 
بروتوكوالت العبلج المعرفي السموكي  ، كما أف معظـوغالبا ما يشار إلييا أنيا األعراض المعرفية لمشيزوفرنيا

 . (3)تستيدؼ ىذه األعراض المعرفية"
إف الذىانات الفصامية )انشطار الشخصية( أو)الشيزوفرينيا( ىي اسـ شامؿ لمجموعة مف االختبلالت     

وىي شكؿ مف المرض العقمي ينتشر بيف الكائنات  ،وعبلقتيا بالييئة االجتماعية تتميز بانحبلؿ الشخصية
يا المرضى بفتور العاطفة والتواد اإلنسانية التي تتعرض أللواف مختمفة مف العصاب، وىذه الحالة يتصؼ ب

والقسوة المحتممة وغرابة األطوار الخيالية أو التفرد والخجؿ وعدـ الثقة في النفس والحساسية والشؾ وغيرىا مف 
 . (4)الصفات الغريبة

أنيـ  ،"إف الذيف يدعوىـ عمماء الطب العقمي أو النفسي بأنيـ مرضى عقمياومف الناحية االجتماعية      
أي أنيـ ال  ،(5)حسب النظرية االجتماعية أشخاص منحرفوف عف معايير المجتمع إال أنيـ غير مجرميف"

وكثيرا ما يعاني اإلنساف مف  ،باالتجاه المعاكس لمواقع المعيش بؿ يسيروف ،يعيروف الواقع الخارجي أي اىتماـ
منذ طفولتو وفي مختمؼ مراحؿ  ،ة والخاصةختمؼ أمور الحياة العامكبت اختبلجاتو النفسية ومعاناتو في م

فالشعراء فئة مف المجتمع  ،والشعراء أكثر مف يعبر عف ىذه الحاالت مف خبلؿ بوحو الشعري ،حياتو فيما بعد
تمتاز بخصوصية تعتقد مف خبلليا أنيا تمتمؾ صفات التفرد والتميز والخياؿ والتفوؽ، لذلؾ يرى الشعراء 

فترى  الشاعر أوؿ مف يشعر  ،فيـ يعتقدوف أنيـ فوؽ السياسات وفوؽ الحكوماتاألمور مف منظارىـ الخاص، 
التفاؤؿ أو االستقرار أو الرضا أو األماف، إلى  باألخطاء و أوؿ مف يواجييا في قصائده، وليذا فيـ ال يميموف

 قصائدىـ ثائرة عمى كؿ شيء.
إلى  نص شعري بحاجةإلى  االنتظار، حمـ يتحوؿففي قصيدة وائؿ السمطاف )ظؿ منكسر(، حمـ في دائرة     

مف خبلؿ العتبة  العدميةو  النص الشعري بجدلية بيف التشاؤـ قراءة جديدة وتأمؿ وتفسير جديد، و يبدأ
                                                           

 171 -153دراسة نقدية في الشعر العراقي المعاصر:  –ينظر: النص نظرة الى العالـ واألشياء  (1)
  2112ايموؿ  12،  2695ينظر: البوىيمية، د. نرميف يوسؼ الحوطي، جريدة األنباء، الكويت، ع/  (2)
 11الشيزوفرينيا انفصاـ الشخصية، كريج ستيؿ ، تر: د. مراد عمي عيسى:  (3)
 243ينظر: الشخصية في ضوء عمـ النفس، محمد محمود عبد الجبار الجبوري:  (4)
 247نفسو:  (5)
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وذلؾ لعجز الموقؼ  ،األخير= اليأس أو العدمية و ، حيث مفردة اليروب= التشاؤـءالعنوانية أوال وقبؿ كؿ شي
تبعث عمى الفراغ وحياة الكسؿ، بينما الحياة ـؤ "أكثر أسبابو ىي الحياة التي فالتشا ،المنيار عف ايجاد أمؿ

ومثمما تبدأ القصيدة بعتبة ، (1)النشيطة تؤثر عمى النفس وتقوي معنوياتيا وتزيد مف نشاط العقؿ و البدف"
 :(2)الشاعر قاؿ ،عنوانية تشاؤمية، نرى أف القصيدة نفسيا تقوـ عمى التشاؤـ و العدمية
 أخبروني عف البعيدة، قالوا:

 لمدمع واآلثاـ ...  ئو أنت تفكر بالوداع مثؿ قبر يوم ،عاقبتؾ بالمحبة
 ، التزاؿ ػػ مثؿ حالمة ػػ تقتفي أسبابا كثيرة لوجودؾ و

 ، تنتظر قنديل كاف  يضيء في ليؿ المدف العميقة
 كنت تحممو وفي قمبؾ امرأة

 ضوء،انطفأ القنديؿ، وتلشت المرأة  مع ال
 المطفأ قمب المدينة! وظممت تضيء بقنديمؾ

، شكيؿ صورة اجتماعية بائسة ومخيفةتإلى  تتسابقاف في ىذه القصيدة واضح أف العدمية و التشاؤـ    
العدمية "ترى ف، رغـ وجود الحمـ في دائرة االنتظار ال دائرة اليأس ،حد اليأسإلى  تجاوزت اإلحباط و وصمت

تقدـ  ، لذلؾ(3)وجود اإلنساف عديـ القيمة، وخاؿ مف أي مضموف أو معنى حقيقي" العالـ كمو بما في ذلؾ
سات مف انتكاسات وحروب وسيا، التي وصؿ إلييا اإلنساف العراقي مشيدا سوداويا عف الحاؿالقصيدة 
 تذىبفتمؾ القصيدة  ،اليجرة والوداعإلى  سمبت الشاعر المشيدية الرومانسية مف أيامو حيف اضطر، متعاقبة
يب حيف ، وتختتبع أثر الرجؿ حيف تحبو وتنتظره، ي كانت ضحية صامتة في عالـ ذكورياآلخر المرأة التإلى 

، فحمميا لتي ظمت تترقبو، واآلخر ىي اضحيتاف أحدىما ىو بشتاتو ومنفاه إنيما الفراؽ،إلى  تضطره الظروؼ
، فميس االنطفاء أو الموتإلى  يدفعيما معامنكسر وبائس ال يميؽ بعراؽ معاصر، األمر الذي ، حمـ ىو حممو

 .الموت ىو توقؼ بايموجيا الجسد إنما توقؼ الحمـ 
التمسؾ بثبلثية )الحب ػػ  يكوف الحمـ ثابتا مف خبلؿ ،وفي قصيدة )اليو مع الياوية( لمشاعر وساـ الموسوي    

 ،)فكرة المرأة / الوفاء(إلى  الجماؿ ػػ الصدؽ( حيث يحاوؿ اآلخروف اعتناؽ ىذه الثبلثية لعميا تؤدي لموصوؿ
ف كاف الشاعر يشبو المرأة بأنيا " شبو حالمة" ال تعي ردود أفعاؿ الحالميف، لكنيـ يواصموف صياغة  ،وا 

لمحاولة، وتجديد الحمـ، كي ال تذبؿ الفكرة، ويعمو صوت التشاـؤ أحبلميـ حتى لو كاف األمر عمى سبيؿ ا
)ليمة  )وصارت فريسة طرية لمخالب الظبلـ(، كما تبرز العدمية بكؿ وضوح في تشكيؿ ىذا النص الشعري

 :(4)الشاعر قاؿ ىرب قمرىا(،
 كيؼ تبديف عندما يتوارث فكرتؾ الكثير أتساءؿ عنؾ

 مف الحالميف
                                                           

، وفيؽ غريزي (1)  15ػػ  14:  شوبنياور و فمسفة التشاـؤ
 64التحميؿ النفسي لموردة:  (2)
 1النزعة العدمية وصمتيا باإلباحية، د. عرفات كـر ستوني:  (3)
 23اليو مع الياوية:  (4)
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 بالحب
 والجماؿ
 والصدؽ

 والوفاء الذي يتكاثر مف قبميـ
 وانت ال تدركيف كينونتو واتساع لمعانو

 رغـ تجيمؾ
 الذي يشبو ليمة ىرب قمرىا وصارت فريسة طرية لمخالب الظلـ .

إف  في "ىرب القمر ػػ فريسة ػػ ظبلـ " داللة رمزية واضحة عمى انطفاء الحياة والدخوؿ في منطقة العدـ أو     
، كما يكوف (1)كف وصؼ العدمية حيث "يكوف وضع اإلنساف  يتدحرج خارج المركز نحو المجيوؿ"العدمية، ويم

جميع األلواف ويبقى الحمـ ىنا أيضا منطفئا غير قادر عمى إيجاد حؿ أو طرح بديؿ، إذ تغطي العدمية عمى 
 ،فكؿ ما يسبب لئلنساف فقداف الوعي أو يعطؿ مجرى تفكيره ،يغطي المشيد اليائس الكئيب الموف األسود فقط

فحاالت االرتخاء تساعد مكونات البلوعي عمى  ،و يخمؽ عنده حالة مف االرتخاء العاـ يولد لديو األحبلـ
 . (2)االنطبلؽ مف مكنوناتيا لتطفو عمى سطح الشعور مكونة األحبلـ

مرة بعد  إعادة اكتشاؼإلى  حمـ خفيا بحاجةيبدو ال ،بريوفي قصيدة)أعشاش محترقة( لمشاعرة نورس الجا    
واضحا مف خبلؿ طرح أشياء  متكررة  كما يبدو انفصاـ الشخصيةأخرى، مف خبلؿ عدد مف القراءات ال

 :(3)قالت  ،متناقضة وغير منطقية في ىذا الخطاب الشعري
 أقدامنا التي تقشر جمد رصيؼ ينتظر

 أيامنا المثقمة بذكريات ميتة
 تترؾ أثرا في قمب الطريؽ
 وندبة في وجو الوقت
 رغباتنا التي تجمد

 عمى صميب األمنيات
 أحلمنا الغافية
 في جناح غيمة

 لف يأتي بيا المطر
 ولف تصميا أيدينا القصيرة

 ليذا كمما حاولنا الكتابة عف األمؿ
 نحوؾ أصابعنا لمعصافير أعشاشا محترقة.

                                                           

 23الحداثة الفمسفات العدمية والتفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة، جياني فاتيمو، تر: فاطمة الجيوشي:  نياية (1)
  156، محسف عمي الدلفي: ـ في الديف والفمسفة وعمـ النفساألحبل :ينظر (2)
 46 -45الخطيئة بثوبيا القشيب:  (3)
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أقدامنا التي تقشر جمد رصيؼ/ ندبة في وجو الوقت/  را منطقيا لؤلحداث )ىنا القصيدة تيذي وال تقدـ تفسي    
انفصاـ الشخصية،  وال شؾ أف ىذا اليذياف ىو نوع مفرغباتنا تجمد/ نحوؾ أصابعنا أعشاشا محترقة(، 

مرحمة تتجاوز فييا الوعي، أو تتحرر فييا مف إدراكيا المعيود إلى  واليذياف "حديث الشخصية بعد أف تصؿ
، (1)ىذه الحالة إال بعد تعرضيا لضغوط نفسية حادة"إلى  مرحمة البلوعي، وال تصؿ  الشخصيةإلى  صؿلت

لذلؾ تبدو الصورة مرتبكة داخؿ النص، بسبب الضغوط النفسية التي تعاني منيا القصيدة ردًا عمى حاؿ 
 المجتمع الواقع تحت نير الفساد والفقر والحروب المدمرة.

فييا حمـ يقوـ عمى المفارقة، حمـ مؤجؿ ينتظر  ،( لمشاعر عباس ثائر حبلقة الرأس المقطوع ) وفي قصيدة    
ونحف ننتظر معو قراءة متمكنة جديدة تخرج معانيو و تعيد تفسيراتو المتجددة، كما نجد أف النص يشتغؿ عمى 

تحكمو، فالبوىيمية ىي  البلمألوؼ وىو شيء مف البوىيمية وعدـ االكتراث باألشياء التي تحيط باإلنساف أو
مع طبيعة الحياة التي  ،العيش مع القصيدة أو أنو يعيش قصيدتو التي يكتبياإلى  صفة ألدباء وفنانيف يميموف

 : (3)الشاعر قاؿ ،غير واع منيـ ـ، سواء أكاف ىذا السموؾ واعيا أ(2)يعيشيا

 ال أحد يحزف لموتي
 سوى الشجرة التي تقطع

 سللة الشجربجريرة أف التوابيت مف 
 أوصيت:

 أف أخمؽ لي تابوتا فاخرا،
 فأحلـ الشعراء ال تتعدى أكثر مف ذلؾ

 إال مف كاف متمردا
 يطمب قبرا يطابؽ حجـ الوجع في قصيدتو

 ال أحد يحزف إف سقط رأسي
 سوى الحلؽ

 سي مف رواد أصابعو .أالذي كاف ر 
فيذه القصيدة تتحدث أواًل عف عدـ أىمية وجود ىنا يطوؿ انتظار الحمـ وىو يبحث عف تفسيرات جديدة،     

فرؽ بيف الموت والحياة، ألف الشاعر ىنا يقدـ صورة غير مألوفة لحياة غريبة غير ميمة، وذلؾ عندما يرى أف 
ال أحد يحزف لموتو سوى شجرة، وىذا يدؿ عمى بوىيمية الحياة التي يعيشيا بعضنا، فالحياة ال أىمية ليا 

إذ أف البوىيمية "ترى أف معنى الحياة ىي المعاناة في أغمبيا أو أنيا فكرة وىدؼ  والموت ال قيمة لو،
 ، فيؿ يعني ىذا أف الحياة بطبيعتيا معاناة أكثر مما تكوف عمبل وتفاؤال وبناء؟!(4)الحياة"

                                                           

 168بنية الشخصية في أعماؿ مؤنس الرزاز الروائية، شرحبيؿ ابراىيـ أحمد المحاسنة:  (1)
 152، سامي ناجي: نقدية في الشعر العراقي المعاصر دراسة –ينظر:  النص نظرة الى العالـ واألشياء  (2)
 74 -73وهلل أفكار أخرى:  (3)
 81:  ماء طو الزيديمعنى الحياة مقدمة قصيرة جدا، تيري إيجمتوف، تر: شي (4)
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خبلؿ بالقانوف و     تفاقـ الشؾ أف ضغط الحروب والسياسات المتعاقبة وما ينتج عنيا مف فساد وفقداف حقوؽ وا 
المشكبلت المختمفة، تنيؾ المجتمع وتفتح بيانو وتضعؼ إنسانيتو، فيمرض ىذا المجتمع بأمراض شتى تنحدر 

لذلؾ يكوف الشعر مرآة عاكسة ألحواؿ الببلد، وتنتفض القصيدة  ،أسوأ الكوارث والنتائج الوخيمةإلى  بالببلد
 رافضة لكؿ ىذه السمبيات ثـ تطرح الحموؿ والبدائؿ.

ثمة حمـ مؤجؿ رغـ الحطاـ وتدني الحالة المعنوية، فالحمـ  ،قصيدة )تيو( لمشاعر أحمد ساجت شريؼ وفي    
فضاء الوجود، وفي ىذه إلى  بداخمو ثورة معنوية عالية بحاجة لمف يعيد تفسيرىا، ويخرجيا مف حالة االنتظار
فاسد، حيث العدمية ىي "رد القصيدة تبرز العدمية بوضوح مف خبلؿ الصورة الشعرية التي تنكر كؿ شيء 

 :(2)الشاعر قاؿ، (1)فعؿ طبيعي لحاالت الفساد والفردية والحزبية الفاشمة"
 وسط حطاـ الوجوه
 في ضجة المكوث

 بل نوافذ،
 رحيؿ الضوء

 في
 ظؿ الحزف

 وشيقة الريح
 في

 اكتظاظ القبر بجثة حمـ رطب
 في

 واجيات الزجاج المبموؿ بذكرى الرحيؿ
 في

 تؤدي إال مشارط الموت الردىات التي ال
 في

 الحدائؽ التي ال تحتفؿ إال بقتؿ  الورد
............ 

 كيؼ ستنجو ملمح تمؾ التضاريس؟
تبدأ القصيدة ب)حطاـ( وما توحي ىذه الكممة مف دالالت واسعة عمى تدمير النفس البشرية في مجتمعنا     

ؿ ال تقدر عميو الشعوب، ونبلحظ العزلة المخيفة المنيار، فالحطاـ ال يدع فرصة إلعادة البناء إال بثمف غا
 )المكوث ببل نوافذ في ظؿ الحزف وفي اكتظاظ القبر بجثة حمـ رطب( أف الحمـ قد مات توا في أثناء المجتمع

؟، وكؿ شيء ماثؿ لمخراب، حتى الحدائؽ لـ  السؤاؿ ىو: كيؼ ننجواو  ،بعد أف عـ الحطاـ وانيار كؿ شيء

                                                           

 113:  الموجز في التحميؿ النفسي، سيجموند فرويد، تر: سامي محمود عمي و عبد السبلـ القفاش (1)
 42 -41أنت ال تممؾ الجيات:  (2)
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نيايات مخيفة، ويأس مف رؤية إلى  الشفاء، بؿ تؤديإلى  الورود، والردىات ال تؤديتعد تحتفؿ إال بقتؿ 
بداعو " فاألديب العدمي  مشارط الموت، فالعدمية ىنا منتشرة في جميع مفاصؿ القصيدة، وىذا عمؿ األديب وا 

ىو الوجو اآلخر معنى الحياة العدمية، فالعدـ إلى  ىو الذي ينفذ مف خبلؿ الموت والبشاعة والعنؼ والقبح
وىذا شيء طبيعي أف يكوف رد فعؿ القصيدة قاسيا صعبا معقدا بما يتبلءـ وحجـ الحطاـ الذي  ،(1)لموجود"

 ضرب الببلد، فجاء الشعر رافضا ىذا الخراب ومعريا وكاشفا عدمية الموقؼ الذي حؿ بالمجتمع ودمر أركانو.
التشاؤـ يبدو الحمـ ماثبل لمعياف، فيو نوع مف رغـ  ،( لمشاعر ميدي النييري قصيدة وفي قصيدة )    

 وعمى الرغـ مف أف التشاؤـ يبدو واضحا ،اإلصرار عمى التفاؤؿ الذي يتغمب عمى التشاـؤ رغـ سوداوية األخير
 :(2)ؿقا، حيث عبر تفاصيؿ القصيدة أسئمة غير مباشرة  يطرحيا الشاعرفي النص مف خبلؿ مجموعة 

 أسماءناحيف نحفر                
 ىؿ نرى غير مف ورطونا بيذي الغرابة،              

 ىذي المتاىة والتيمة الغامقة!              
                 *** 

 لو مسسنا معانينا             
 ىؿ نبمؿ أعماقنا بسوى حيرة شاىقة!            
                *** 

 جسدعمى مضض لو نطالع أحداث ىذا ال           
 مثمما نتصفح كارثة في بمد           
 ىؿ نحس بغير اصابعنا وىي تسقط في قعر ىذا األبد!          

              *** 
 سوؼ نترؾ فوؽ الدفاتر أحلمنا         

 كممات                    
 عمى                              

 شكؿ                                    
 أفئدة                                            

 مف فراغ..                                                    
تطرح القصيدة مجموعة مف األسئمة التي تقوـ عمى التشاؤـ مف خبلؿ المفردات )ورطونا/ غرابة/ تيمة/     

حيرة / عمى مضض/كارثة/تسقط/ قعر/ نترؾ أحبلمنا/ أفئدة مف فراغ(، ىذه الكممات تعبر عف صورة سوداوية 
ينيض  حائرة تبحث عف حمـ عمى طرح أسئمةقاتمة لما آلت إليو أحواؿ مجتمعنا، فالقصيدة نص شعري يقـو 

                                                           

 1النزعة العدمية و صمتيا باإلباحية: (1)
 22 -21أنا ما أغني:  (2)
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، والتشاؤـ ىنا "يحدث عندما يقوـ الفرد  مف البلجدوى، ىذا الحمـ يقوـ عمى األمؿ رغـ األلـ ورغـ التشاـؤ
 . (1)بتركيز انتباىو وحصر اىتمامو عمى األحداث السمبية  لؤلحداث القادمة"

التورط  قادمة، وستتفاقـ فييا المشاكؿ  والقصيدة ىنا رغـ تشاؤميا تدؽ ناقوس الخطر في أف مرحمة ما بعد    
ال يعرؼ الخذالف، ىو محاولة صارمة وصادقة إلعادة األمور في الببلد، لكف الحمـ ال ييأس و  ويكثر الفساد
 مجارييا.إلى  الصحيحة

، وىنا الحمـ بأنقى تبرز مسألة )التيولوجية( ،وفي قصيدة )مسمـ ببل طوعة( لمشاعر حسيف عمى رىيؼ    
(، فمف ينصرؾ غير اهلل، الحمـ ىنا متفائؿ رغـ مرارة األياـ  بجواب رب قاؿ نصرا مف خبلؿ )، صورهوأقوى 

 :(2)الشاعر قاؿ ،وحيث القصيدة في بعض جوانبيا تقوـ عمى الدعاء
 دونت أمنية

 وعدت مفسرا لمجفف
 أني ما أزاؿ مكررا

... 
 بجواب رب قاؿ

 ،نصرا
 وانبرى ...

 ما زاؿ في جسدي
 ،مطوقا كمتا يديالرصاص 

 وكاف يرجؼ أصفرا
... 

 وغدوت )مسمـ( في الدروب
 تجرني )اهلل أكبر(
 مف قميصي لمعراؽ

 وحدي، ولـ أجد الحياة وبابيا
 يا باب )طوعة( ىؿ قفمت ميجرا.

فالرمز "ىو ما يتيح لنا أف نتأمؿ  الرموز الدينية حالة مشيودة ومعروفة في الشعر العراقي،إلى  إف المجوء    
يحاء، إنو المغة التي تبدأ حيف تنتيي القصيدة، أو  شيئا آخر وراء النص، فالرمز قبؿ كؿ شيء معنى خفي وا 
ىو القصيدة التي تتكوف في وعيؾ بعد قراءة القصيدة، إنو البرؽ الذي يتيح لموعي أف يستشؼ عالما ال حدود 

إلى  إذ تميؿ القصيدة العراقية المعاصرة ،(3)عتـ، واندفاع صوب الجوىر"لو، لذلؾ ىو إضاعة لموجود الم
ال يعانييا شاعر آخر في مكاف آخر مف الوطف العربي،  محفاإليماف، عمى الرغـ مما يعانيو الشعراء مف 

                                                           

، المفيـو والقياسات المتعمقة، د. بدر محمد االنصاري (1)  15: التفاؤؿ والتشاـؤ
 39 -33:  ينطؽ عف اليوى (2)
 161: زمف الشعر (3)
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في ؼ)التيولوجية( في القصائد المعاصرة ىي في غالبيا دعاء واستدعاء القوة التي يعتقدىا الشعراء موجودة 
الرموز الدينية، وىو نوع مف الوفاء واإلخبلص واإليماف بيذه الرموز، والتيولوجية ىنا أف تحافظ عمى المعتقدات 

خدـ في الشعر العراقي فالموروث الديني لطالما استُ  ،تجديدا وال ترضى ليا تبديبل أو تطويرا أو ،الدينية
 الرموز الدينية . استخداما صحيحا يميؽ بالمكانة الدينية التي تتمتع بيا

 رغـ التشاؤـ إال إف التفاؤؿ في الحمـ يتمظير مف خبلؿ دعوة ،( لمشاعر أنمار مردافMetroوفي قصيدة )    
ولو قرأنا الحمـ قراءة جديدة لتوصمنا لمفيوـ ومعنى آخر لو، فمف خبلؿ  ،)ال تقطعوا شبابيؾ أسبلفنا بالعويؿ(

ال فالتشاؤـ قائـ ال محاؿ، يقوؿ الشاعرمجموعة مف التحديات ينبغي عمى الحمـ أف          :(1)يكتنزىا قوة وحضورا، وا 
 عمييـ أف ينتظروا دورىـ  في ضياع مديد ...

 أصابعنا تتيـ نفسيا بالبغاء
 وتكتـ بأعمى موت
 نبتمع بحة الشمس
 والميؿ قطيعيا الممثـ

 ففراش أحلميا يتمكأ عمى برد عقيـ ...
 بالعويؿال تقطعوا شبابيؾ أسلفنا 

 وال أقلمنا حيف تجؼ وتعمف موتيا بسوء نـو
 فالرحيؿ عف أخطائنا بشرى لشيطاف قادـ

تدور القصيدة في دوائر مف األسئمة واالتيامات، وكأننا ريشة في ميب الريح ال سمطاف لدينا عمى حياتنا     
ي كانوا سببا لوجودنا فييا، وال قدرة عمى استبصار المستقبؿ، ألننا لـ نقترؼ الحياة، بؿ االخروف ىـ الذ

العدمية تشتغؿ في طبيعتيا عمى الشكؿ وطرح األسئمة الصعبة، وكأف حياة اإلنساف ال قيمة ليا، والموت ف
والحياة سواء، بؿ الموت ىو الحؿ األفضؿ أحيانا، فالعدمية "ميما اختمفت وتباينت في مشاربيا ومسالكيا، 

ما ليس لو صمة بالذي تجرد عنو، وىو إلى  مف الوجود، والتحميؽ نقطة واحدة، وىي التجردإلى  فإنيا تيوي
 . (2)العدـ بعينو، وكأنو ىو عيف الوجود وُأّسُو"

ىنا الحمـ مؤجؿ، فيو مف التفاسير والتأويبلت الكثير،  ،الشيخ موسى وفي قصيدة )إعبلف( لمشاعر عامر    
قراءات تجمي عنو الغموض وتفسره بما يميؽ بأسرار التفاؤؿ إلى  قد ال يمنح نفسو مف القراءة األولى، بؿ يحتاج

التي يخفييا بدوف قراءات جديدة، ففي القصيدة ثمة صور تشاؤمية وعدمية في الوقت نفسو لمدينة عجيبة 
 :(3)يصفيا الشاعر بالمدينة الكونكريتية حيف يقوؿ

 لي صور عف بمدي ألصقيا
 في معرض الزواؿ و األماني

 قاع الوطفتحمؿ القادـ مف 
                                                           

 42متى يكوف الموت ىامشا:  (1)
 3:  النزعة العدمية وصمتيا باإلباحية (2)
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 أسمى، عبارات التياني
 بصحوف وأواف ......

 لقائد في مجمس الغواني
 الرواؽ األوؿ

 المدينة بتجاعيد حواجزىا الكونكريتية تحوؾ آالـ جياعيا غطاء ...
 ما بيف النير و الجرفيف

 والمتبقي مف رغيؼ أحلميـ شربتو أوردتيا واآلتيف
 الرواؽ الثاني

 الريح و تجاعيد األقفاؿأفواه األبواب اتعبيا أكؿ 
 األطفاؿ ينبئوف بكيولة القمر البديؿ لطائراتيـ الممونة

 المتيبس مف خريؼ األوراؽ.
ذات  ، وىي إشارةيبرز التشاؤـ جميا في ىذه القصيدة مف خبلؿ لصؽ صورة البمد في معرض الزواؿإذ     

ت التخريب والفساد والحروب والدمار، موجاإلى  داللة واضحة عمى زواؿ القيمة الحقيقية لمبمد، بعد تعرضو
ضافة(1)ع السمبي لؤلحداث"التوقإلى  نة داخؿ الفرد تؤدي بوفالتشاؤـ "استعداد شخصي أو سمة كام إلى  ، وا 

تحوؾ آالـ  )المدينة الكونكريتية ،التشاؤـ فالقصيدة فييا مف العدمية ما يجعميا تطرح عددا مف الصور الصعبة
تسخر مف الجياع  وال  ،الجياع(، ىذه صورة واضحة عمى العدـ )المدينة المتيبسة ال روح  فييا وال حركة(

آماليـ وآالميـ، فوجودىـ وعدمو سواء، ألف العدمية "رد فعؿ طبيعي لحاالت الفساد والفردية إلى  تمتفت
  . (2)والحزبية الفاشمة"

اء السياسية، يبيف الشاعر أف الحاكـ مشغوؿ بالغواني أكثر مف انشغالو ولتوضيح جانب مف صورة األخط    
(، وىذه عدمية أيضا عندما يتجاىؿ الحكاـ مطالب الشعوب  بالشعب )بصحوف و أواف لقائد في مجمس الغواني

 تحقيؽ مطالبيـ الشخصية، فيصبح وجود مصالح الشعب وعدـ وجودىا سواء.إلى  وينصرفوف
رماد يذره إلى  )التيبس( في القصيدة وىي داللة عف تعطؿ آماؿ الشعب وتحوليا تدريجياوتتكرر مفردة     

وتتشح القصيدة بالتشاـؤ  ،السياسيوف في أعيف الفقراء، مف وعود عرقوبية زائفة إلصبلح الشأف بعد فوات األواف
، وىذه داللة عمى أف البيوت ( )أف األبواب أتعبيا أكؿ الريح وال تفارقيا السوداوية عمى طوؿ النص، وىي تؤكد

أتعبيا اإلىماؿ والنسياف، فأصبحت متروكة وأىميا ال قيمة ليـ لكثرة ما تحمموه مف ضغط الزمف والمصائب 
 .والويبلت، بيوت كأنيا مقابر، أو ىي خرائب وكيوؼ ال تقؿ سوءا عف المقابر نفسيا

ىذا ىو التشاؤـ الذي يوثؽ حقيقة شعب أشبو بالموتى يعيشوف فيما يشبو المقابر، ال أحد يمتفت إلييـ      
وييتـ بمصالحيـ مف السياسييف، وكأنيـ عالة عمى الدولة، والميـ تحقيؽ مصالح السياسييف أنفسيـ، ومف ىنا 

 جاءت القصيدة عدمية ومتشائمة.

                                                           

، نجوى اليجوفي، مجمة  (1)  213 :  2115، الكويت، 2، ع33العمـو االجتماعية، مجالتفاؤؿ والتشاـؤ
 113:  مود عمي وعبد السبلـ القفاشسامي مح تر: الموجز في التحميؿ النفسي، سيجموند فرويد، (2)
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في العراؽ قد وقعت تحت ضغوط كبيرة، عانى الشعراء كما عانى  ف القصيدة المعاصرةخبلصة القوؿ إ    
الياوية مف خبلؿ السياسات الفاشمة، إلى  العراقيوف جميعا مف مشاكؿ خطيرة يصعب حصرىا، فانحدار الببلد

 حو السبلـ والبناء واالزدىار، مصالحيا الخاصة وأىوائيا وأمزجتيا، بدال مف أف تقودىا نإلى  التي قادت العراؽ
قى بظبللو عمى أل ،ساحة صراع لمدوؿ المتنافسة في المنطقة والمتصارعة عمى مصالحياإلى  العراؽ وتحوؿ

، أدركنا أنيـ كانوا عاشوا النكبات فكانت بعض حياتيـ زاء فئة مف الشعراءالشاعر كيفما يكف، فإذا عممنا أننا بإ
، ض عسير يحّممونيا آالميـ وآماليـة لدييـ مخا، وأف القصيدؿ الديمومة البايموجية والفكريةيجاىدوف في سبي
نما ىي الحمـ ذاتو، والبديؿ األكبر عنووىي ال تعرض أ ، فبيا يشعروف حبلميـ بنوع مف البوح الواعي فقط، وا 

  أنيـ عمى قيد الحقيقة .
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 اخلامتة
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 الخاتمة

الشعراء ما  القصيدة عندليات معمار النص الشعري وبنى تشكيل والبحث عن جماليات وآ في التنقيب  
نتائج ومعطيات  إلى  توصمنا  واألسطورة والفمسفة (الحمم وقصدية المغة) عمم النفس من خالل ، 0202بعد 

 يمكن تمخيصيا عمى النحو اآلتي:

   يشكل الحمم حاجة نفسانية ممحة وشديدة األىمية، كونو الرئة التي تتنفس بيا القصيدة الجديدة، ولم يكن
الحمم ترفا تمارسو القصيدة في إعالن طقوسيا وشعائرىا اإلبداعية، ولكنو حرث وتنقيب في أعماق النفس 

شكارية، التي تشكل المرآة الصادقة الالبش الت الحياة المعاصرة وىموميا نعكاس الوقائع اإلنسانية وا 
 وتطمعاتيا.

 مخاض صراع نفسي بين  ناتج عن يمر الحمم بمراحل قبل تشكيمو بصيغتو النيائية، فيو في الغالب
حقيقة نقص ل ، لتحقيق ردود أفعال رافضةباألحالم (العقل الباطن)ستنجد ي حيث ،الالوعي()الوعي( و)

اآلخرين، بغية الحصول عمى مكاسب شخصية عمى حساب   الحريات المكتسبة، وتأسيس ثقافة الخطأ بين
 نمو المجتمع وتطور الحياة فيو.

 مقاومة األخطاء في عطيات عمم النفس، وانشغال النفس  مستويات مختمفة طبقا لم يتشكل الحمم بأربعة
 ومحاولة تصحيحيا وعمى النحو اآلتي:

، حينما تضعف قدرات الواقع عمى إيجاد نتائج حممأوال: الحمم المكتمل: كل األشياء تبدأ بحمم أو مشروع 
يجابية لمشكمة ما، فيكون الحمم بديال عن الواقع، وىذا الحمم فيو شخصيات وأمكنة وأزمنة، تتشكل خالليا إ

 حوادث يعالجيا الحمم وفق طبيعة الحوادث أو كل حادثة بشكل منفصل .
 منة واألىداف التي يعمل لتحقيقيا.بتشظي األمكنة واألز  : يتشظى الحممتشظي الحمم ثانيا:

ينبني عمى أمل  مجرد روتين ممل، ال إلى  يؤجل الحمم، حينما تتحول الحياة الطبيعية  الحمم: ثالثا: تأجيل
 قادم أو حاضر ثائر، فالروتين عدو الحمم وعامل ميم في تأجيمو.

 نضوبو وتعجيز دورهفتضعف قوتو وتسيم في  ،رابعا: نضوب الحمم: تفتك السياسات المتناحرة الفاسدة بالحمم
 وتضمر قوتو  حيث تقترب الناس من اليأس بعد فقدان األمل . اإلنسانية، فتجف منابع الحمم وتشويو صورتو

 ويعد الحمم ىو  نتفاضة عمى األوضاع السياسية الفاسدةالثورة واال يعمى ديمومة الحمم ى يساعد ما ،
، وبخاصة أن يعتمد عمى االخر النزعات الثورية، فالحمم والثورة توأمان أحدىماالمحرك )الداينمو( الذي يفّعل 

 ال بحمم كبير يؤسس ليا مجرياتيا.تقوم إ الثورة ال
 وعوالم  أحداثا كثيرة، الحمم واألسطورة يمخصان ويكثفان حيث إن عالقة وثيقة عالقة الحمم باألسطورة إن

خارقة تثير في داخمنا حوافز تفسيرية لشدة تحسسيا وتحسسنا بيا، ومن فضاءات األسطورة وأجوائيا العجيبة 
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وغرائبية حوادثيا، حيث يشكل األبطال األسطوريون مناخات خصبة لخمق عوالم حممية تنشأ أحالم البطولة، 
حمم بطولة لدى  إلى  تتحول تدريجيا  التي ىي رد فعل عاكس  لمخوارق التي يقوم بيا األبطال، والتي

 خرين.اآل
 نزياحفالنص ىو كيان لغوي قائم عمى اال ستعاري،من خالل قوة المغة واألفق اال التشكل القصيدة حمما بدي 

منح المفردات حياة جديدة من المعاني والدالالت بعيدًا عن حدودىا الضيقة داخل معاجم التي ت ،ستعارةواال
 .خرفمغة الشعر مخالفة لمغة أي جنس أدبي آ المغة،

 ستعارة، كونيما من العوامل الميمة عمى المزاوجة بين الغرائبي واال0202ما بعد  اعتمدت القصيدة الجديدة
فاالستعارة ىي ابنة االنزياح/  ،ستعارة ارتباطا مصيريا وثيقارتبط الفانتازيا باالذ ت، إفي تطوير القصيدة

 .ياح المفظ عن واقعوىي انز  والفانتازيا
 عمى التجريب وانييار النمط، فالتجريب يعمل عمى اتجاىين، األول سمبي حينما  الجديدة قصيدةاشتغمت ال

أي تحدث التجربة من ، بداعبتكار والتجديد واالختبار والتجاوز واالىو التغيير واال تفشل التجربة، والثاني
فقد بدأ التغيير في النمط الشعري العراقي، بعد سمسمة من  النمط، أما انييار خالل اإلحساس واألفكار والعمل

أو الشعر الحر( محتفظة بالوزن دون القافية، ، فظيرت قصيدة التفعيمة )التغييرات الشعرية في الوطن العربي
 واعقبتيا قصيدة النثر التي تخمت عن الوزن والقافية واعتمدت اإليقاع الداخمي لمقصيدة.

  العدمية( و)انفصام ، من خالل )كان لمفمسفة دور ميم في تشكيل بنية القصيدة الجديدة ودالالتيا السيمائية
حيث انضغطت القصيدة تحت أسباب سياسية  الشخصية( و)التيولوجية( و)التشاؤم( و)البوىيمية(،

يموكيا  ية وفقدان األملواجتماعية، فأصاب الشعراء نوع من الشك واليأس، فجاءت القصيدة مثقمة بالسوداو 
 التشاؤم واإلحباط.

  مرسل ــ مرسل )إن القصدية في المغة ترتبط بالخطابات الشعرية في صورة تتجاوز اطار الثنائية النموذجية
شياء وتمثيميا، فيي ذي يمتمك قدرة توجيو ذاتو نحو األنساني مصدره العقل، الفي النياية فعل إفيي ، ليو(إ

 نجاز كالمو ليدف معين.والالواعية التي تدفع بالمتكمم إلالمعتقدات والظنون واألوىام الواعية 
   ىذا الجيل -0202وأخيرا فقد اعتمدت دراستنا مسالك شائكة صعبة في دراسة القصيدة المعاصرة بعد

شخصية اإلنسان من خالل مجموعة من العوامل النفسية والسياسية التي ضغطت عمى   - الشعري المأزوم
، وكان الحمم بديال ناجحا وانعكست عمى تشكيل القصيدة وفق عمم النفس والفمسفة وقصدية المغة العراقي
يات المجتمع فعال اإلنسان العراقي المعاصر، وقد تبادلت القصيدة والحمم األدوار الميمة في تحقيق غالردود أ

في الحصول عمى كرامة العيش وسط ىذه األجواء المضطربة والحكومات التي تعاقبت عمى الفشل وليس 
 النجاح والبناء والتطور.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل :القرآن الكريم 
 ثانيًا: المجاميع الشعرية 
 –دار ماشكي لمطباعة كالنشر كالتكزيع, العراؽ  أتخيمو نيرا, سعد محمد حسيف, .1

 ـ. 9119 المكصؿ,
 ـ . 9191 دار تأكيؿ لمنشر كالترجمة,  أحبلـ نصؼ كطف, جبرائيؿ عبلء مجبؿ, .9
لمنشر كالتكزيع,   Old Bookدار كمكتبة أحمر عمى شفاه الصدفة, مسار عكف الياسرم, .3

 ـ.9118, بغداد, 9ط
تمكز ديمكزم لمطباعة ك النشر  أخطاء ليست متاحة لمف يشاء, قاسـ محمد صالح, .4

 .ـ 9118 , دمشؽ,1كالتكزيع, ط
 كالتكزيع, سكرية, دار ك مكتبة عدناف لطباعة كالنشر أنا ما أغني, ميدم شاكر النييرم, .5

 ـ.9115
 –, بيركت 1الدار العربية لمعمـك ناشركف, ط أنت ال تممؾ الجيات, أحمد ساجت شريؼ, .6

 ـ.9116 لبناف,
 لبناف, –, بيركت 1دار الرافديف, ط التحميؿ النفسي لمكردة, كائؿ عمي السمطاف, .7

 ـ.9119
 األردف, –, عماف 1دار فضاءات لمنشر كالتكزيع, ط تناص مع الفجيعة, أحمد شمس, .8

 ـ.9114
اصدار االتحاد العاـ لؤلدباء كالكتاب في العراؽ,  جدائؿ شنكاؿ, ميند صبلح حسف, .9

 ـ.9191 , بغداد,1ط
 ـ.9111 , بيركت,1منشكرات الغاككف, ط الحالـ يستيقظ, عمي محمكد خضير, .11
 –, بيركت 1نتشار العربي, طمؤسسة اال الحرب دمكعيا خشنة, أحمد ضياء ىادم, .11

 ـ.9117 لبناف,
 –, جميكرية بمغاريا 1دار الدراكيش, ط تخرج الكتابة عف السطر, أسامة غالي, حيف .19

 ـ.9118 بمكفديؼ,
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 ,1طدار إنساف لمنشر كالتكزيع,  خارج الكقت داخؿ الحكاس, عمار جبار صمؼ, .13
 ـ.9119

 –, العراؽ 1ميـ كالطباعة, طالمتف لمتص الخطيئة بثكبيا القشيب, فياف البغدادم, .14
 ـ.  9119 بغداد,

, جميكرية 1دار الدراكيش لمنشر كالترجمة, ط ريشة لطائر منقرض, صالح رحيـ جابر, .15
 ـ . 9191 بمكفديؼ, -بمغاريا

, العراؽ 1دار الشؤكف الثقافية العامة, ط سجادة مف حرير العناء, ياس زكير السعيدم, .16
 ـ.9113 بغداد, –
, 1دار الفارس لمنشر كالتكزيع, ط نجرس,لطائر مف كرؽ, مؤيد عبد الرحمف  سماء .17

 ـ.9118 لبناف, –بيركت 
 دار تأكيؿ لمنشر ك الترجمة, السكيد, سماء مف خشب, زيف العابديف محمد عزيز, .18

 ـ . 9119
دار ماشكي لمطباعة ك النشر كالتكزيع, العراؽ  الشرقاط بأبعادىا, محمد ىاشـ ادريس, .19

 ـ.9118 المكصؿ, –
دار االبداع لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  ,القيسي محمد أسامة ,العتمة حافة عمى ضكء .91

 .ـ 9191  تكريت, –, العراؽ 1ط
 ـ.9119 , القاىرة,1ركافد لمنشر كالتكزيع, ط عمي سرمد, ,طحالب الميتافيزيقا .91
, 1العامة, طعذابات الصكفي األزرؽ, حمد محمكد الدكخي, دار الشؤكف الثقافية  .99

 ـ . 9119بغداد, 
 –, بيركت 1الدار العربية لمعمكـ ناشركف, ط عزلة بمكف البحر, حساـ لطيؼ البطاط, .93

 ـ.9114 لبناف,
 ـ.9115 بيت الكتاب السكمرم, بغداد, غاليرم مكت مدينة, عامر مكسى الشيخ, .94
 لسكيد,, ا1دار تأكيؿ لمنشر كالترجمة, ط فكرة في رأس مقطكع, إسماعيؿ ميدم كاظـ, .95

 ـ.9118
دار الركاد المزدىرة لمطباعة كالنشر  في حنجرتي طائر منسي, نكرس حسيف الجابرم, .96

 ـ.9118 بغداد, –, العراؽ 1كالتكزيع, ط
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 ـ . 9115بغداد,  –, العراؽ 1كممات رديئة, ميثـ راضي, منشكرات المتكسط, ط .97
 تكريت, 1ط, كالتكزيع كالنشر لمطباعة االبداع دار, حمكدم محمد باسـ الريح ينبغي لك .98

 .ـ 9191, العراؽ –
, 1طدار نينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع,  ما قالو األخرس, إبراىيـ مطمؽ الماس, .99

 ـ.9119 دمشؽ, –سكرية 
, 1دار الركاد المزدىرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط ما كصؿ منيا, رلى براؽ يحيى, .31

 ـ.9118 بغداد, –العراؽ 
, بابؿ – العراؽ, كاالعبلـ لمثقافة الفرات دار, عباس خضير أنمار, لمنّحات أقكلو ما .31

 .ـ9191
, 3دار الفرات لمثقافة كاالعبلـ, ط متى يككف المكت ىامشا, أنمار خضير عباس, .39

 ـ.9116 بابؿ, –العراؽ 
, 1دار الركاد المزدىرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط مدكنة نبي أعزؿ, فرقاف كاظـ, .33

 ـ.9118 بغداد,  –العراؽ 
 ـ.9111 , دمشؽ,1رند لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط مزارع الكقت, سبلـ مكي, .34
دار الركاد المزدىرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  ىذا الصندكؽ رأسي, الكليد خالد عمكاف, .35

 ـ.9118 بغداد, –, العراؽ 1ط
اليك مع الياكية, كساـ المكسكم, دار ك مكتبة عدناف لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بغداد  .36

 ـ . 9119, 1العراؽ, ط –
دار الركاد المزدىرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  ك هلل أفكار أخرل, عباس ثائر صاحب, .37

 ـ.9118 بغداد,  –, العراؽ 1ط
, 1باعة كالنشر كالتكزيع, طتمكز لمط األعمى, زينيؿ الصكفي, إلى  كرقة تسقط  .38

 ـ.9119 دمشؽ,
 ـ . 9116 د . ط, كلو ك ليا, عمر عجيؿ السرام, .39
 ـ.9115 , لندف,1دار الحكمة, ط يرمي الحياة مف النافذة, ميند سعد الخيكاني, .41
دار الركاد المزدىرة لمطباعة كالنشر يقؼ كحيدا كشجرتيف, عامر عبد الحسيف جبر,  .41

 ـ.9118بغداد,  –, العراؽ 1, ط كالتكزيع
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دار الركاد المزدىرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  ينطؽ عف اليكل, حسيف عمي رىيؼ, .49
 ـ.9119 بغداد, -العراؽ , 1ط
 . ـ 9119,  لبناف – بيركت, 1ط, الرافديف دار, شغيدؿ كريـ إيياب, 9ـ144 .43
  ثالثًا الكتب 

 الدار العربية لمنشر كالتكزيع ,بداع كمصادره الثقافية عند أدكنيس, عدناف حسيف قاسـاال .1
 ., شارع عباس محمكد العقاد , مدينة نصر )ب. ت( 39

 ,ابف يكسؼ السنكسي في الذاكرة الشعبية كفي الكاقع, جماؿ الديف بك قمي حسف .9
 ـ.9111منشكرات اناب, الجزائر, 

كماؿ, دار كاسط, بغداد,  باب األحبلـ ( , عمي - أبكاب العقؿ المكصدة )باب النكـ .3
 ـ .1991

, دار صفاء لمطباعة كالنشر االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي, د. عبد القادر فيدكح .4
 ـ.9111األردف,  –, عماف 1كالتكزيع, ط

أحبلـ الخميفة ػػ األحبلـ كتعبيرىا في الثقافة اإلسبلمية , آنا مارم شيمؿ , تر: حساـ  .5
كماف , محمد إسماعيؿ الديف جماؿ بدر , محيي الديف جماؿ بدر , حارس فيمي ش

 ـ. 9115منشكرات الجمؿ) ككلكنيا(, بغداد ,  , السيد
 ـ.9117, بيركت, 4, دار الكراؽ, طد. عمي الكردم, األحبلـ بيف العمـ ك العقيدة .6
دار الرضوان للنشر , األحالم في الدين والفلسفة وعلم النفس, محسن علي الدلفي .7

 م. 0202األردن, -والتوزيع, عمان

, الدار العربية لمعمكـ, األحبلـ كقكاىا الخفية, آف فارادم, تر: عبد العمي الجسماني .8
 ـ.1995, 1لبناف, ط-المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر, بيركت

, مؤسسة األىراـ, القاىرة, , محمد رشاد الحمبلكمتجارب محمية كعالمية إدارة األزمات .9
 ـ . 1993

 ,ي في كتاب العظمة كفف السرد العربي, كماؿ أبك ديباألدب العجائبي كالعالـ الغرائب .11
 ـ . 9117, 1بريطانيا, ط -بيركت, ك دار أكركس  -دار الساقي

, دار الكاقع, ت. م. ابتر, تر: صبار سعدكف السعدكف إلى  أدب الفنتازيا, مدخؿ  .11
 ـ.1989المأمكف لمترجمة ك النشر, بغداد, 

 . ـ1971القاىرة ,  دار المعارؼ,, أدب المقاكمة , غالي شكرم .19
 –, سكريا 1, دار الحكار, طاألدب ك الكتابة , اإلزاحة كاإلبداؿ , عباس عبد جاسـ .13

 .9191البلذقية, 
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, 1, دار سطكر لمنشر ك التكزيع, بغداد, طاألدب كالشر, جكرج بتام, تر: حسيف عجة .14
 ـ.9118

منشكرات  ,معتصـ: عبد الجميؿ األزدم كمحمد راألدب كالكاقع, ركالف بارت كزمبلئو, ت .15
 ـ.1999, المممكة المغربية, 1االختبلؼ, ط

, دائرة الثقافة األرض كأحبلـ يقظة اإلرادة ػػ بحث في خياؿ القكل, تر: قيصر الجميدم .16
 ـ . 9118, أبك ظبي, 1كالسياحة, كممة, ط

, مركز ,  زيد عبد الكىاب األعظمي9113أزمة النظاـ السياسي في عراؽ ما بعد  .17
 ـ. 9191األكسط, أنقرة, تركيا, دراسات الشرؽ 

 ـ . 9118, المكتبة الشرقية, بيركت, أزمة اليكيات, كمكد دكبار, تر : رندة بعث .18
أساتذة اليأس ػػ النزعة العدمية في األدب األكركبي, نانسي ىيكستف, تر: كليد  .19

 ـ.9111, أبك ظبي, 1, ىيئة أبك ظبي لمثقافة كالتراث)كممة(, طالسكيركي
 9114, عماف, 1, دار الشركؽ,طعمـ النفس التربكم, أفناف نظير دركزةأساسيات في  .91

 ـ.  
دار الحصاد , أساطير التكراة الكبرل كتراث الشرؽ األدنى القديـ, د. كاـر محمكد عزيز .91

 ـ. 1999 لمنشر كالتكزيع, سكريا,
 ـ.9111القاىرة,  ,1ط دار الشركؽ,, أساطير مف الشرؽ, سميماف مظير .99
, الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة, المعاصرة , د. صبلح فضؿأساليب الشعرية  .93

 ـ.9116
, دار الكندم لمنشر التأصيؿ كاالجراء النقدم , بساـ قطكس -القراءة  اتاستراتيجي .94

 ـ. 1998كالتكزيع, أربد, 
, دار االستبلب , ىكبز, لكؾ, ركسك, ىيغؿ , فكيرباخ , ماركس , فالح عبد الجبار .95

 ـ . 9118, بيركت, لبناف, 1الفارابي, ط
, 4, دار المعارؼ, طاألسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر خاصة, مصطفى سكيؼ .96

 ـ . 1981
 جمعية التجديد الثقافيةقسـ الدراسات ك البحكث في األسطكرة تكثيؽ حضارم, تأليؼ:  .97

 ـ .9119 سكرية, –, دمشؽ 1ط دار كيكاف لمطباعة كالنشر كالتكزيع , االجتماعية,
, 1, سينا لمنشر, طسبلـ, أحمد اسماعيؿ النعيمياألسطكرة في الشعر العربي قبؿ اال .98

  ـ.1995
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, دار الشؤكف الثقافية األسطكرة ك األدب, كليـ رايتر, تر: صبار سعدكف السعدكف .99
 ـ . 1991بغداد,  –, العراؽ 1العامة, ط

, دار الشؤكف األسطكرة ك المعنى, كمكد ليفي شتراكس, تر : د. شاكر عبد الحميد .31
 ـ . 1986العراؽ,  –, بغداد 1الثقافية العامة, ط

المركز المصرم لبحكث الحضارة, القاىرة, , األسطكرة كالتراث, د. سيد محمد القمني .31
 .ـ1999

,اندنكسيا, )يكغياكرتا, تيارا كاتشانا(, ككنتاكيجايااإلسبلـ عمـ كمعرفة ك منيج كسمكؾ .39
 ـ.9116

 –, حمب 1, مركز اإلنماء الحضارم, طمنذر عياشياألسمكبية ك تحميؿ الخطاب,  .33
 ـ . 9119سكرية, 

 ـ. 9119 مركز نماء لمبحكث كالدراسات, بيركت ,, أسئمة الثكرة , سمماف العكدة .34
دار نيضة مصر لمطبع كالنشر, , أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي, د. نبيمة إبراىيـ .35

 القاىرة, ب. ت.
 مجمة, فضيمة قكتاؿ مرزكقي, كساـ الشعرم, الخطاب تكجيو في كأثرىا القصدية .36

 .ـ 9119,  1ع/8مج, كاألدب المغة في إشكاالت
, المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب, لية األنا كاالخر, د. ماجدة حمكدإشكا .37

 ـ . 9113الككيت, 
, محمد في المشيد الشعرم المغربي الجديد إشكالية التجريب ك مستكيات االبداع .38

  ـ.9116المغرب,  –, الرباط 1, جذكر لمنشر, طعدناني
, مكتبة االنجمك المصرية, االضطرابات النفسية كالعقمية كالسمككية, محمد حسف غانـ .39

 ـ. 9116مصر,  -القاىرة 
, المؤسسة العربية لمدراسات االغتراب , ريتشارد شاخت, تر: كامؿ حسيف يكسؼ .41

 ـ.1981كالنشر, بيركت, 
, مرحمة الركاد, د. محمد راضي جعفر -راقي المعاصراالغتراب في الشعر الع .41

 ـ .1999القاىرة,  -, مصر1منشكرات اتحاد الكتاب العرب, ط
, دار أفعاؿ التذكر ك استراتيجيات النسياف في الركاية العراقية , د. رنا فرماف الربيعي .49

 ـ. 9191دمشؽ,  –, سكرية 1نينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع, ط
 ـ . 1986تكزيع األىراـ,  ,النفسي ك العضكم, د. عادؿ صادؽ األلـ .43
مكتبة , األمؿ ك الذاكرة خبلصة القرف العشريف, تزفيتاف تكدكركؼ, تر: نرميف العمرم .44

 ـ .9116, السعكدية, 1العبيكاف, ط
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, 4, دار الشركؽ, طاألنا كاليك, سيجمكند فركيد, تر: الدكتكر محمد عثماف نجاتي .45
 ـ . 1989لبناف,  –بيركت 

االنتظار المكجو, دراسة في عبلقة االنتظار بالحركة كعبلقة الحركة باالنتظار, محمد  .46
 ـ.9111, النجؼ, 1, مطبعة مجمع أىؿ البيت, طميدم اآلصفي

, المؤسسة الجامعية االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية, د. أحمد محمد كيس .47
  ـ.9115, 1لمدراسات كالنشر كالتكزيع, ط

, منشكرات دار االداب, اف ذك البعد الكاحد, ىربرت مارككز, تر: جكرج طرابيشياإلنس .48
 ـ.1971بيركت, 

 .ـ1984 بغداد, دار الشؤكف الثقافية,صالح,  قاسـ حسيف ,اإلنساف مف ىك ؟ .49
-, دمشؽ1, دار التككيف, ط, كارؿ غ  يكنغسيككلكجيا العقؿ الباطف اإلنساف كرمكزه .51

 .ـ9119سكريا, 
مصر,  –, مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالقافة, القاىرة بدر شاكر السياب أنشكدة المطر, .51

 ـ.9114
, مراجعة اإلنفاؽ عمى البنى التحتية  بيف الكضع الراىف كالمأمكؿ, أحمد عبد الكىاب .59

 ـ.9119أحمد رجب, المركز المصرم لمدراسات السياسية العامة, 
 ـ . 1934م, بغداد, األكشاؿ , جميؿ صدقي الزىاك  .53
 ـ.1986دار العكدة, بيركت. , بحث في الكجكد ك العدـ , مصطفى محمكد .54
, دار نيضة مصر, القاىرة, بحث في عمـ الجماؿ, جاف برتميمي, تر: أنكر عبد العزيز .55

 ـ.1971
, , أحمد الجكة, كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانيةمفاىيـ كاتجاىات – بحكث في الشعريات .56

 ـ . 9116صفاقس, )د. ط(,  
, مكتبة دار التراث, ف في عمكـ القرآف, الزركشي, تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـالبرىا .57

 ـ.1957, القاىرة , 1ط
 ـ.1991الببلغة ك التطبيؽ, د. ناصر حبلكم كزمبلؤه, مطبعة كزارة التربية, بغداد,  .58
, اتحاد الكتاب (, د. سمر ركحي الفيصؿ1991ػ  1981الركاية العربية السكرية ) بناء .59

 ـ . 1995سكريا,  -العرب, دمشؽ 
مركاف  –ركث كينتر, تر: جماؿ قطماكم  –بناء القدرات الدماغية, آرثر كينتر  .61

 ـ. 1996سكرية,  –, البلذقية 1قطماكم, دار الحكار لمنشر كالتكزيع, ط
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, ؼعمر بف عبد العزيز السيد.بنية الرحمة في القصيدة الجاىمية)األسطكرة ك الرمز(,  .61
 ـ.9119لبناف,  –, بيركت 1االنتشار العربي, ط

بنية القصيدة في شعر عز الديف المناصرة, فيصؿ صالح القصيرم, دار مجدالكم  .69
 ـ . 9116األردف,  –لمنشر كالتكزيع, عماف 

 ـ. 1991 ,بيركت المركز الثقافي العربي,, بنية الشكؿ الركائي, حسف بحراكم .63
الدار , دار تكبقاؿ لمنشر, تر: محمد الكلي كزميمو بنية المغة الشعرية, جاف ككىيف, .64

 ـ.1986, 1البيضاء, ط
, المركز الثقافي العربي , حميد لحمدانيمف منظكر النقد األدبي بنية النص السردم .65

 ـ.1991, بيركت, 1لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط
 ,4, منشكرات عكيدات, طجاف بياجو, تر: عارؼ منيمنو كبشير أكبرم البنيكية, .66

 ـ.1985بيركت, 
, دار مقيى لمطباعة تأجيؿ المذة تأمبلت في األدب كالفف ك الحياة , جماؿ عمي الحبلؽ .67

 ـ . 9119كاليفكرنيا,  –, الكاليات المتحدة األمريكية 1كالنشر, ط
تكينبي, آلباف ج كيدجرم, تر : عبد  إلى  التاريخ ككيؼ يفسركنو مف ككنفكشيكس  .68

 ـ. 1996الييئة المصرية العامة لمكتاب, مكتبة االسكندرية,  ,العزيز تكفيؽ
) ككلكنيا ػػ ألمانياػػ ,تأسيس ميتافيزيقيا األخبلؽ, أمانكيؿ كانت, تر: عبد الغفار مكاكم .69

 .(ـ 9111منشكرات الجمؿ 

نحك منيج فيفندم, في حكار عالـ  ر اإلسبلمي في أندكنيسيا المعاصريفكتتجديد ال .71
, أكمؿ ناصرم)باندكنج: , جكىاف أفندماإلسبلمي في أندكنيسيا حكؿ تجديد التفكير

 ـ.1991ميزاف, 
, دار األلمعية لمنشر كالتكزيع, التجريب في الشعر الجزائرم المعاصر, محمد عركس .71

 ـ . 9119, الجزائر, 1ط

, دار صامد التجريب في كتابات ابراىيـ درغكثي القصصية ك الركائية, عمر حفيظ .79
 ـ . 1999تكنس,  –, صفاقس 1طلمنشر كالتكزيع, 

, دار بنت تحفيز الحمـ في الركاية النسائية السعكدية, د. حناف عبد اهلل سحيـ الغامدم .73
 ـ . 9191, 9الزيات لمنشر كالتكزيع, ط

, المركز الثقافي العربي, تحميؿ الخطاب الشعرم )استراتيجية التناص( , محمد مفتاح .74
 ـ.1999لبناف,  –, بيركت 3ط
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يناير)المقدمات .. الدكافع.. األىداؼ.. المسارات(,  95ثكرة  لتطكر السياسي تحميؿال .75
ستراتيجية كالدراسات, القاىرة , ستقبلؿ لمدراسات االمركز اال, جماؿ عمي زىراف

 ـ.9113

, 1, الدار العربية لمعمكـ ناشركف, طتحميؿ النص)تقنيات ك مفاىيـ(, محمد بك عزة .76
 ـ. 9111لبناف,  –بيركت 

 ـ .                      1977, مؤسسة نكفؿ, بيركت, النفسي, دانياؿ الغاش, تر: مترم شماس يؿالتحم .77
, د. عبد اهلل حبيب (1981 – 1958)تحكالت المدينة في الشعر العراقي الحديث .78

 ـ. 9111سكرية,  –, دمشؽ 1, دار الرائي لمدراسات كالترجمة كالنشر, ط التميمي
ار فني تاريخي في شعرية أجياؿ ما بعد السبعينات في تحكالت النص الجديد استبص .79

 ـ. 9111, بغداد, 1, دار الشؤكف الثقافية العامة, طالعراؽ, جماؿ جاسـ أميف
, , د. عبد اهلل إبراىيـالسرد ك اإلمبراطكرية ك التجربة االستعمارية – التخيؿ التأريخي .81

 ـ .  9111, بيركت, 1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, ط
العربية, حسف محمد حماد, الييئة المصرية العامة لمكتاب  في الركاية تداخؿ النصكص .81

 ـ. 1997 القاىرة, ,
 ,1ط بيركت, -دار الفارابي , لبناف, تشريح الثكرة, كريف برينتف , تر: سمير الجمبي .89

 ـ.9119
  ـ.1985, تر: عبد المسيح ثركة, مكتبة النيضة, بغداد, تشريح الدراما, مارتف أسمف .83
تشظي الحمـ في شعر ابراىيـ نصراهلل, د. عشتار داكد محمد , بضمف كتاب سحر  .84

أفؽ السرد قراءة في المدكنة االبداعية إلبراىيـ نصراهلل,  إلى  النص  مف أجنحة الشعر 
, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, اعداد كتقديـ كمشاركة : أ. د. محمد صابر عبيد

 ـ.9118, بيركت, 1ط
, دراسة في نظرية االعتراؼ, أكسؿ ىكنيث, تر : الدكتكر كماؿ بك منير -التشيؤ .85

 ـ .  9119, الجزائر, 1مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر كالتكزيع, ط
, المفيكـ كالقياسات المتعمقة, د. بدر محمد االنصارم .86 , لجنة التأليؼ ك التفاؤؿ كالتشاـؤ

 ـ.1998التعريب كالنشر, مجمس النشر العممي, الككيت, 
, دار اليبلؿ, تفسير األحبلـ , سيجمكند فركيد, تبسيط كتمخيص الدكتكر نظمي لكقا .87

 ـ . 9111سكريا, 
 –, بيركت 1, دار الفارابي, طتفسير األحبلـ, سيجمكند فركيد, تر: مصطفى صفكاف .88

 ـ . 9113لبناف, 
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دار غريب لمطباعة,  –, مكتبة غريب التفسير النفسي لؤلدب, د. عز الديف إسماعيؿ .89
 , القاىرة .4ط
لبناف,  –, بيركت 1, دار المناىؿ, طتفسيرات الحمـ كفمسفات النبكة, عمي زيعكر .91

 ـ , 9111
, دار الكفاء التقديـ كالتأخير كمباحث التراكيب بيف الببلغة ك األسمكبية, مختار عطية .91

 ـ . 9115مصر,  –لدنيا الطباعة كالنشر, اإلسكندرية 
 ـ. 9116, 1, طكرة , سكزاف رمضاف الشكاتقنيات الذا .99
تيذيب األخبلؽ, تأليؼ أبي عثماف عمر بف بحر الجاحظ, قرأه كعمؽ عميو: أبك حذيفة  .93

طنطا,  -, مصر 1, دار الصحابة لمتراث لمنشر كالتحقيؽ كالتكزيع, طإبراىيـ بف محمد
 ـ .1989

(, المطبعة الحسسينية 491ت ) , ابف مسككيوك تطيير األعراؽ تيذيب األخبلؽ .94
   ـ. 1958, 1المصرية, ط

, التيميش كالميمشيف في مصر كالشرؽ األكسط , حبيب غائب كرام بكش )محرراف( .95
 ـ.9119, دار العيف لمنشر, القاىرة, 1ط
, دار الساقي, الثابت ك المتحكؿ  بحث في األبداع  ك اإلتباع عند العرب, أدكنيس .96

 ـ . 9113لبناف,  –بيركت  طبعة جديدة منقحة كمزيدة,
, مركز برؽ الثقافة كالقكة الناعمة حركب االفكار في السياسة الخارجية, نزار الفراكم .97

 ـ . 9116لؤلبحاث ك الدراسات, 
, بيركت, 4, المركز الثقافي العربي, طثقافتنا في ضكء التأريخ, عبد اهلل  العركم .98

 ـ. 1997
الثقافي في  -الحضارات: إشكالية العبلقة بيف السياسي  صراع/  حكارجداالت  .99

, مركز الحضارة لمدراسات خطابات عربية ك اسبلمية, أ. د نادية محمكد مصطفى
 ـ.9116كمية االقتصاد كالعمـك السياسية,  –السياسية, جامعة القاىرة 

المؤسسة  د. محمد فتحي عبد اهلل, ة,دراسة مقارن –الجدؿ بيف أرسطك ككنط  .111
 .ـ1995, 1لبناف, ط-لجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع, بيركتا
, تر: نبيؿ محسف, دار الحكار لمنشر كالتكزيع, جدلية األنا كالبلكعي, ؾ .غ . يكنغ .111
 ـ . 1997سكرية,  –, البلذقية 1ط
 –, دمشؽ 1, دار الفكر, طالجغرافيا, مكضكعيا كمناىجيا كأىدافيا, صفكح خير .119

 ـ .9111سكرية, 



 
196 

لمنشر كالتكزيع,  , دار الحكارعباس عبد جاسـ ات الخركج عمى فمسفة النكذج,جمالي .113
 .ـ  9114سكرية,  –, البلذقية 1ط
لكنجماف,  –الشركة المصرية العالمية لمنشر  ,جماليات القصيدة المعاصرة , طو كادم .114
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دار الفكر,  ,الحداثة كما بعد الحداثة, د. عبد الكىاب المسيرم, د. فتحي التريكي .111
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 .ـ1989لبناف, -, بيركت4كالنشر,ط
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 ـ.9111
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 ـ.9113المصرية المبنانية, القاىرة , 

دار  جامعة السابع مف أبريؿ,, منشكرات عمـ االجتماع السياسي, مكلكد زايد الطيب .911
 ـ . 9117 ليبيا, -, بنغازم 1ب الكطنية, طالكت
, 1, طدار الطميعة , عمـ الثكرة في النظرة الماركسية, يكرم كرازيف, تر: سمير كـر .911

 ـ.1975 بيركت,
, دار طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر, عمـ الداللة, بيير جيرك, تر: منذر عياشي .919
 ـ.1988, دمشؽ, 1ط
دار آفاؽ عربية لمصحافة , سكسكر, تر : يكئيؿ عزيزعمـ المغة العاـ, فرديناف  دم  .913

 ـ . 1985كالنشر, بغداد, 
 ـ  1993, 1, أفريقيا الشرؽ, طمحمد ناجي –بكرقية حساف العمـ المرح, نيتشو, تر:  .914
, 1, دار كائؿ لمطباعة كالنشر, طبني يكنس محمكد عمـ النفس الفسيكلكجي, محمد .915

 ـ. 9119عماف, 
, دار المسيرة , د. عدناف يكسؼ العتكـالنظرية ك التطبيؽ –عمـ النفس المعرفي  .916

 ـ. 9119, عماف, 3لمنشر كالتكزيع ك الطباعة, ط
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, ك د. ربيع رشكاف  عمـ النفس المعرفي الذاكرة كتشفير المعمكمات, د. عصاـ الطيب .917
 ـ.9116, القاىرة, 1عالـ الكتب, ط

, 9بة األنجمك المصرية,ط, مكتعمـ النفس المعرفي المعاصر, محمد أنكر الشرقاكم .918
 ـ. 9113القاىرة, 

دار الشركؽ , عمـ النفس المعرفي, د. رافع النصير, د. عماد عبد الرحيـ  الزغمكؿ .919
 األردف, )ب. ت(. –لمنشر كالتكزيع, عماف 

, دار , كماؿ عبد الرحمففي النص األدبي االبداعي العربي العنكنة ك تمظيراتيا .012
  ـ. 9191األردف,  –, عماف 1غيداء, ط

 ـ . 1979, دار الرشيد لمنشر, بغداد, الغابة كالفصكؿ, طراد الكبيسي .911
, 1, دار الشؤكف الثقافية العامة, طغائب طعمة فرماف ركائيا, د. فاطمة عيسى جاسـ .919

  ـ. 9114بغداد, 
, 1, الييئة العامة لقصكر الثقافة, طالغفراف في ضكء النقد األسطكرم, ىجيرة لعكر .913

 ـ.9119القاىرة, 
غكاية التجريب دراسة في التجريب الشعرم عند جيؿ السبعينات في العراؽ, مناؼ  .914

 ـ.9119, بغداد, 1, دار الشؤكف الثقافية العامة, طجبلؿ المكسكم
بحث في سكسيكلكجيا الشعرية, ياسيف  - غير المألكؼ في اليكمي ك المألكؼ .915

 ـ . 9119 دمشؽ, –, دار نينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع, سكرية النصير
, العسقبلني, تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد اهلل بف فتح البارم لشرح صحيح البخارم .916

 لبناف, )ب . ت(. –باز, دار المعرفة, بيركت 
, مؤسسة فركيد قراءة عصرية, تحرير ركزيف جكزيؼ بيرلبرج, تر: زياد إبراىيـ .917

 ـ . 9117ىنداكم, المممكة المتحدة, 
يبرت, مكتب ايش رمؤسسة فريد, العراؽ, أيمف أحمد محمدالفساد كالمساءلة في  .018

 م.0213, , بغداد العراقاألردن والعراق

المؤسسة الجامعية لمدراسات , تر: د جكزيؼ عبد اهلل ,فكر فركيد, إدغار بيش .919
 ـ.1988لبناف,  –, بيركت 1كالنشر, ط

عددية, مجمكعة مقكؿ المقدس بيف االيديكلكجيا ك اليكتكبيا ك سؤاؿ الت -فمسفة الديف  .991
, منشكرات ضفاؼ ك االختبلفك مؤلفيف, إشراؼ كتحرير: د. عمي عبكد المحمداكم

 . ـ9119, بيركت, 1األماف,ط
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الناشر مكتبة األنجمك المصرية, القاىرة , فف الشعر, ارسطك, تر: د. ابراىيـ حمادة .991
 ..ت()ب
النيضة , مكتبة , أرسطك طاليس, ترجمة كتحقيؽ عبد الرحمف بدكمفف الشعر .999

 ـ . 1953المصرية, القاىرة, 
, الييئة المصرية العامة لمكتاب, الشعر, أرسطك طاليس, تر: شكرم محمد عياد يف .993

 ـ . 1993مصر, 
 –, منشكرات عيكف المقاالت , لكم دم جانيتي, تر: جعفر عميك األدب فيـ السينما .994

 ـ . 1993المكتبة السينمائية, مراكش, 
دار العمكـ العربية  الدكتكر محمد مصطفى ىدارة, عمـ البياف, -في الببلغة العربية  .995

 ـ.1989لبناف,  –, بيركت 1لمطباعة كالنشر, ط
, المركز الدكلي لؤلبحاث ك دراسة السياسات, في الثكرة كالقابمية لمثكرة, عزمي بشارة .996

 ـ .  9119, بيركت, 1الدار العربية لمعمـك ناشركف, ط
 المركز القكمي لمترجمة,, , تر : أنكر مغيث ك منى طمبة, جاؾ دريدا ةفي عمـ الكتاب .997
 ـ .   9118 القاىرة, ,9ط
تح: أنس محمد الشامي ك زكريا جابر أحمد, دار  القامكس المحيط, الفيركز آبادم, .998

 ـ.9118الحديث, القاىرة, 
 .ـ 1984القاىرة ,  ,قامكس عمـ االجتماع, محمد عاطؼ غيث .999
, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, عمر سعد اهللالقانكف الدكلي لحؿ النزاعات,  .931

 ـ.9118الجزائر, 
 ـ. 1989, منشكرات نزار قباني, بيركت, قصتي مع الشعر , نزار قباني .931
قراءة في شعر رعد فاضؿ, محمد صابر  -القصيدة الرائية, أسئمة القيمة الشعرية  .939

 ـ . 9111, دار الحكار لمنشر كالتكزيع, البلذقية, عبيد
س, عالـ , د. خميؿ شكرم ىّيابنية النص ك تشكيؿ الخطابقصيدة السيرذاتية ال .933

 ـ.9111, عماف, 1الكتب الحديث إربد, ط
دار ك مؤسسة رسبلف  ,قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر, محمد عزاـ .934

 ـ. 9117دمشؽ,  –لمطباعة كالنشر, سكريا 
, الدار 1, دار تكبقاؿ لمنشر, طقضايا الشعرية, ياكبسكف, تر : محمد الكلي ك زميمو .935

 ـ . 1988المغرب,   –البيضاء 
-القاىرة  ,3ط قضايا الشعر المعاصر, نازؾ المبلئكة, منشكرات مكتبة النيضة, .936

 ـ . 1967 مصر,
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,  1, دار المؤلؼ, طتر : ىبل أماف الديف ,القمؽ كنكبات الذعر, ككاـ مكنزم .937
 ـ.9113الرياض, 

, دار المعارؼ, جديدة لؤلدب العربي القديـ ك المعاصر, د. عائشة عبد الرحمف قيـ .938
 ـ . 1999, القاىرة, 9ط
 , مصر - مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة, القاىرة, كتاب الثكرات,  سبلمة مكسى .939

   ـ .   9119
الدكتكر عبد الحميد ىنداكم, دار الكتب  الفراىيدم, تح:الخميؿ بف أحمد كتاب العيف,  .941

 ـ . 9113لبناف,  –, بيركت 1العممية, ط
, الييئة المصرية العامة كتاب في المنطؽ العبارة, الفارابي, تح : محمد سميـ سالـ .941

 ـ. 1976لمكتاب , 
, الدار 9, دار تكبقاؿ لمنشر, طاالختبلؼ, جاؾ دريدا, تر: كاظـ جيادالكتابة ك  .949

  .ـ 9111رب, المغ –البيضاء 
كبلـ المرايا )دراسات نقدية في الشعر كالقصة كالمسرح كالركاية(, كماؿ عبد الرحمف,  .943

,  39سمسمة أدبية تصدرىا المديرية العامة لتربية نينكل, شعبة الشؤكف األدبية رقـ 
 ـ. 9111المكصؿ  –العراؽ 

نادم أبيى  –بي , االنتشار العر كينكنة التفرد ك االختبلؼ, د. عبد الكاسع الحميرم .944
 ـ,9113لبناف,  –,  بيركت 1األدبي, ط

( , إعداد كترجمة أمينة شمعاكم 97نصكص مختارة) -, سمسمة دفاتر فمسفيةالبلكعي .945
 ـ . 9116, المغرب, 1, دار تكبقاؿ لمنشر, طك محمد اليبللي

, أفريقيا الشرؽ, الدار بارت, عمر اكغاف لدل ركالفلذة النص اك مغامرة الكتابة  .946
 ـ. 1996البيضاء, 

 ـ.1981دار المعارؼ, القاىرة, مصر, , لساف العرب , ابف منظكر .947
, دار أصكليا النفسية كطرؽ  تدريسيا, عبد العزيز عبد المجيد –المغة العربية  .948

 ـ . 1961مصر,  -, القاىرة 3المعارؼ, ط
, ت إلى  المغة المنسية مدخؿ  .949 ر: فيـ األحبلـ كالحكايات كاألساطير, إيريش فرـك

 ـ.1995, بيركت, 1, المركز الثقافي العربي, طحسف قبيسي
-, سكرية1, دار الحكار, طإيريش فركـ, تر: محمكد منقذ الياشمي ,المغة المنسية .951

 ـ.9111البلذقية,
الحداثة كالتجريب , جاككب ككرؾ , تر: ليكف يكسؼ ك  –المغة في األدب الحديث  .951

 ـ . 1989كالنشر, بغداد, , دار المأمكف لمطباعة عزيز عمانكئيؿ
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المركز الثقافي , المغة كالخطاب األدبي, مجمكعة مف الباحثيف, تر: سعيد الغانمي .959
 .ـ1993 ,1طالعربي , 

, تر: فؤاد كامؿ كمحمكد رجب ما الفمسفة ؟ ما الميتافيزيقا ؟ ىيمدرلف كماىية الشعر, .953
 ـ . 1964دار النيضة العربية, القاىرة, 

, مؤسسة قصيرة جدنا, كريستكفر باتمر, تر : نيفيف عبد الرؤكؼ ما بعد الحداثة مقدمة .954
 ـ . 9116, مصر, 1ىنداكم لمتعميـ كالثقافة, ط

المؤسسة العربية , ما قبؿ الفمسفة, ىػػ. فرنكفكرت )كآخركف(, تر: جبرا ابراىيـ جبرا .955
 ـ. 1981, بيركت, 9لمدراسات كالنشر, ط

, تقديـ: أدكنيس, براىيـا كالمادة, تر: عمي نجيبالماء كاألحبلـ ػػ دراسة عف الخياؿ  .056
 ـ.  9117, بيركت, 1المنظمة العربية لمترجمة, ط

جامعة الممؾ  –, المجمس العممي مبادئ التنبؤ اإلدارم, عبد الرحمف األحمد العبيد .957
 ـ.9114سعكد, النشر العممي ك المطابع, الرياض, 

 ـ.9111ة العامة, بغداد, دار الشؤكف الثقافي, المتاىات, د. جبلؿ الخياط .958
, دار , عدناف ىادم األسدم 9/4/9113بعد ما المتغيرات السياسية في العراؽ  .959

 .ـ  9111, بغداد, 1الشؤكف الثقافية, ط
, ضمف كتاب الثقافة كالمثقؼ في الكطف المثقؼ العربي كالعنؼ , إبراىيـ محمكد .961

لبناف,  –, بيركت 1ة, طالعربي, الطاىر لبيب كآخركف, مركز دراسات الكحدة العربي
 ـ . 1999

 ـ . 9118الطبرسي, دار نكبمس, بيركت, مجمع البياف في تفسير القراف ,  .961
, الييئة العامة لشؤكف مجمكعة المصطمحات العممية كالفنية التي أقرىا المجمع .969

 ـ.9111المطابع األميرية, القاىرة, 
الثقافة لمطباعة كالنشر,  , دارعمـ الجماؿ األدبي, عبد المنعـ  تميمة إلى  مداخؿ  .963
 ـ . 1987, المغرب, 9ط
 –, بيركت 1, الشبكة العربية لؤلبحاث ك النشر, طمدارات الحداثة, د. محمد سبيبل .964

 ـ . 9119لبناف, 
منشأة المعارف, , المدخؿ المغكم في نقد الشعر قراءة بنيكية, مصطفى السعدني .065

 مصر, د . ت. –االسكنرية 
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, تقديـ: ي , تزفتاف تكدكركؼ , تر: الصديؽ بك عبلـاألدب العجائب إلى  مدخؿ  .966
 ـ.1993المغرب,  –, الرباط 1محمد برادة, دار الكبلـ, ط

, شركة مطبعة الجميكر, الرؤيا كتعبيرىا , حسف مظفر الرزك إلى  المدخؿ  .967
 ـ.1991المكصؿ, 

, السمطافالطب التجريبي, كمكد برنار, تر: يكسؼ مراد كحمد اهلل دراسة  إلى  مدخؿ  .968
 ـ . 9115مصر,  –, القاىرة 1المجمس األعمى لمثقافة, ط

, 1, شركة البرىاف لمطباعة, طسيكمكجية الزمف, د. عمي شاكر الفتبلكم إلى  مدخؿ  .969
 ـ.الـ 9118بغداد, 

, عبد الرزاؽ دراسة في مقدمات النقد العربي القديـ – عتبات النص إلى  مدخؿ  .971
 ـ.9111ناف, لب –, أفريقيا الشرؽ, بيركت ببلؿ

, دار تكبقاؿ , تر: عبد الكريـ الشرقاكمدنظريات الركاية, كمكد بيرنار  إلى  مدخؿ  .971
 ـ.9111, الدار البيضاء, المغرب, 1لمنشر, ط

 ـ. 9114, الييئة العامة السكرية لمكتاب, دمشؽ ,المدينة الضحمة, د. صبلح صالح .979
عمي أبك غالي, عالـ المعرفة, سمسمة  المدينة في الشعر العربي المعاصر, د. مختار .073

 (,196) الككيت, -كتب ثقافية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب
 ـ.1995

, , إريؾ دافيسالسياسة كالتأريخ كاليكية الجماعية في العراؽ الحديث – مذكرات دكلة .974
 ـ.9118, القاىرة, 1دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع, ط

 ـ . 9191, األردف, 1, مجدالكم لمنشر, طشعرم, محمد صابر عبيدمرايا التخييؿ ال .975
مرايا نرسيس: األنماط النكعية كالتشكيبلت البنائية لقصيدة السرد الحديثة, حاتـ  .976

 ـ. 1999, 1ط المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع, بيركت,, الصكر
معالجة المعمكمات, د. العقؿ البشرم كتجييز ك : المرجع في عمـ النفس المعرفي .977

 ـ . 9117حد يكسؼ, دار الكتاب الحديث, القاىرة, سميماف عبد الكا
 –, دار التأليؼ ك الترجمة كالنشر جماؿ عبد الممؾك التصكير,  مسائؿ في االبداع .978

 ـ. 1979, 1جامعة الخرطكـ, ط
ة بغداد المصالح الدكلية كاألمف الدكلي, د. حسف البزاز, مجمة العمكـ السياسية, جامع .979

 ـ . 1991 ,5, عكميت العمـك السياسية
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, , مصطمحات نفسية كتربكية , سميرة مكسى البدرم .981

 ـ.9115األردف, 
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, دار كنعاف لمدراسات كالنشر, مظاىر األسطكرة, مرسيا  إلياد,  تر: نياد خياطة .981
 ـ.  1991, دمشؽ, 1ط
, مركز صنع التداعيات, ىشاـ الياشمياألسباب ك  -مظاىرات تشريف في العراؽ .989

 ـ .  9119تركيا,   –الدراسات الدكلية كالستراتيجية, اسطنبكؿ  –السياسات 
 ـ.9119, الدار الكطنية لمكتاب, الجزائر, معجـ  مصطمحات األدب, محمد بكزكاكم .983
ـ  1984لبناف,  –, بيركت 9دار العمـ لممبلييف, ط ,المعجـ األدبي , جبكر عبد نكر .984
. 
, دار الفضيمة الجرجاني , تح : محمد صديؽ المنشاكم الشريؼمعجـ التعريفات , .985

 ـ.  9114لمنشر كالتكزيع ك التصدير, القاىرة, 
, جماعة مف كبار المغكييف  لمناطقيف بالعربية كمتعممييا المعجـ العربي األساسي .986

 ., المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة كالعمكـ, الركس, )ب.ت(العرب
 ـ .1989لبناف,  –دار الكتاب المبناني, بيركت  ,جميؿ صميبا ,المعجـ الفمسفي .987
, دار قباء الحديثة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, القاىرة, كىبة الفمسفي, مراد المعجـ .988

 ـ . 9117
دار  :عرض كتقديـ كترجمة, معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة, د. سعيد عمكش .989

 ـ . 1985المغرب,  – سكشبريس, الدار البيضاء ,1ط الكتاب المبناني, بيركت,
المؤسسة العربية لمناشريف المتحديف, , معجـ المصطمحات األدبية, ابراىيـ فتحي .991

 ـ.1988تكنس,  –التعاضدية العمالية لمطباعة كالنشر, صفاقس 
 ـ.1994, دار النيضة, القاىرة, المعجـ الكجيز, منير البعمبكي .991
 ـ.1985العربية, القاىرة, , مجمع المغة المعجـ الكسيط .999
, دار النيضة العربية معجـ عمـ النفس كالتحميؿ النفسي, فرج عبد القادر طو كآخركف .993

 , بيركت, ب. ت.1لمطباعة كالنشر, ط
, دار المناىج معجـ مصطمحات الخدمة االجتماعية, د. عبد العزيز عبد اهلل الدخيؿ .994

 ـ . 9119األردف,  –, عماف 9لمنشر كالتكزيع, ط
مكتبة , جـ مصطمحات العربية في المغة ك األدب, د. مجدم كىبة ككامؿ الميندسمع .995

 ـ. 1984, بيركت, 9ط لبناف,
مؤسسة , معنى الحياة مقدمة قصيرة جدا, تيرم إيجمتكف, تر: شيماء طو الزيدم .996

 ـ.9114مصر ,  –, القاىرة 1ىنداكم لمتعميـ كالثقافة, ط
نقدية في الشعر كالقصة كالركاية, فاضؿ معالـ جديدة في أدبنا المعاصر: كتابات  .997

 ـ . 1975, , العراؽثامر, منشكرات كزارة االعبلـ
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 ـ.1989دار الكممة لمنشر, بيركت, , مغامرة العقؿ األكلى, فراس السكاح- .998
الراغب األصفياني, تح: مركز الدراسات ك البحكث المفردات في غريب القراف ,  .999

 مكتبة نزار مصطفى الباز, )ب.ت(.بمكتبة نزار مصطفى الباز, الناشر 
, عبد اهلل العركم, المركز .المفاىيـ كاألصكؿ9. األلفاظ ك المذاىب .1مفيكـ التأريخ. .311

 ـ. 9115المغرب,  –, الدار البيضاء 4الثقافي العربي, ط
, المجمس مفيكـ الخطاب في فمسفة ميشيؿ فككك, تأليؼ الدكتكر الزكاكم بغكرة .311

 ـ.9111, األعمى لمثقافة, القاىرة
, منشكرات المركز الثقافي مقاربة الكاقع في القصة القصيرة المغربية, نجيب عكفي .319

 ـ. 1987, المغرب, 1العربي, ط
, دار الفكر لمطباعة كالنشر مقاييس المغة, ابف فارس, تح: عبد السبلـ ىاركف .313

 ـ.1979كالتكزيع, 
عة قناة السكيس, جام –, كمية التجارة مقدمة في إدارة األزمات, د. أحمد عامر .314

 ـ . 1989
 ـ. 1979 بيركت,, 3ط دار العكدة,, مقدمة لمشعر العربي, أدكنيس .315
, 1تح: عبد اهلل محمد الدركيش, دار يعرب لمنشر كالتكزيع, ط المقدمة, ابف خمدكف , .316

  ـ . 9114دمشؽ, 
)إطار تصكرم لمتحرر(, جيف شارب, تر: خالد  الديمقراطية, إلى  مف الدكتاتكرية  .327

 ـ.9113الكاليات المتحدة االمريكية, مؤسسة ألبرت انشتايف,  -, بسطفعمردار 

 )ب. ت(.  القاىرة  ,8ط دار المعارؼ, ,منيج البحث التاريخي, د. حسف عثماف .318
منشكرات , دراسات في شعر السبعينات, حاتـ الصكر –مكاجيات الصكت القادـ  .319

 ـ . 1986, العراؽ -كزارة الثقافة كاإلعبلـ 
دار ميزكبكتاميا,  ,, سامي ميدمشعر الستينات في العراؽ - صاخبةالمكجة ال .311

 ـ.  9114
المكجز في التحميؿ النفسي, سيجمكند فركيد, تر:  سامي محمكد عمي كعبد السبلـ  .311

 ـ.1998, 4, دار المعارؼ, طالقفاش
, مقاربة سيميائية , د. لمى عبد القادر خنياب –مكجيات التأكيؿ لمعبلمة الحممية  .319

 ـ. 9191, دمشؽ, 1ديمكزم لمطباعة كالنشر كالتكزيع, طتمكز 
 ـ. 9118, سكريار, دار الحكا, مكسكعة األساطير العالمية, حنا عبكد .313
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المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر,  المكسكعة السياسية , عبد الكىاب الكيالي, .314
 ـ. 1979بيركت, 

 كضع لجنة مف العمماء ك األكاديمييف السكفياتييف, المكسكعة الفمسفية السكفيتية, .315
, دار الطميعة لمطباعة كالنشر بيركت, , تر: سمير كـرفبإشراؼ : ركزنتاؿ, ك يكدي

 )ب.ت(.

, المفارقة ك صفاتيا, سي. ميكيؾ, تر: عبد الكاحد لؤلؤة -مكسكعة المصطمح النقدم .316
 ـ.1993, 1دار فارس لمنشر كالتكزيع, عماف, ط

المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب ك األحزاب المعاصرة, إشراؼ كتخطيط  .317
, 3, دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع, طكمراجعة, د. مانع بف حماد الجيني

 ق.1418الرياض, 
صطبلحات الفنكف كالعمكـ , العبلمة محمد عمي التيانكم , امكسكعة كشاؼ  .318

 ـ. 1996لبناف,  –, بيركت 1بناف ناشركف, ط, مكتبة لتح:د.عمي دحركج
, تالة لمطباعة كالنشر, النييكـ , تح : سالـ الكبتي ؽالصاد, نزار قباني كميمة الشعر .319

 .ـ 1968بنغازم,  –ليبيا 
, منتدل الفكر اإلسبلمي, النزعة العدمية ك صمتيا باإلباحية, د. عرفات كـر ستكني .391

 ـ.9111
 ـ . 1954دار المعارؼ لمطباعة كالنشر, مصر,  ,النسياف, أحمد فؤاد األىكاني .391
نقدية في الشعر العراقي المعاصر ,  اتدراس –العالـ كاألشياء  إلى  النص نظرة  .399

 ـ . 9119, بغداد, 1, منشكرات إيكار, طسامي ناجي
النصكص الرؤيكية الكتابية, مجاليا كتداعياتيا عمى الفكر الديني الكتابي قديما   .393

 . ـ 9118لبناف,  –, دار الكتب العممية, بيركت صميدةنزار  كحديثا, د.
, تر: فارس ظاىر, دار القمـ العممية, سيجمكند فركيد انظرة عامة في السيكمكجي .394

 ـ ,  1976لبناف,  –, بيركت 1لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط
دراسة نقدية مقارنة في ضكء المنظكر  –نظريات التنمية السياسية المعاصرة  .395

 ـ. 1981, دار القارمء العربي, القاىرة, , نصر محمد عارؼسبلميالحضارم اال
 ـ.1981, بيركت, 9دار الكتاب المبناني, ط, نظريات في المغة, أنيس فريحة .396
, القاىرة, 1, دار الشركؽ طنظرية البنائية في النقد األدبي, د. صبلح  فضؿ .397

 ـ.1998
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 ,1ط ,ىبل لمنشر كالتكزيع ,اآلف, د. رشاد رشدم إلى  نظرية الدراما مف أرسطك  .398
 ـ. 9111الجيزة, 

دراسة في خصائص المغة األدبية مف منظكر النقاد  – نظرية المغة في النقد العربي .399
  ـ. 9113, القاىرة, 1, المجمس األعمى لمثقافة, ط, راضي عبد الحكيـالعرب

, 1يع, ط, دار الحكار لمنشر كالتكز مر سمكـتانظرية المغة كالجماؿ في النقد العربي ,  .331
 ـ.1983البلذقية,  –سكرية 

نظرية النص, ركالف بارت, تر: منجي الشممي كعبد اهلل صكلة كمحمد القاضي,  .331
 .ـ1988, 97حكليات الجامعة التكنسية, ع/

, دار المسيرة براىيـ محمكد خميؿا, التفكيؾ إلى  مف المحاكاة  النقد األدبي الحديث .339
 ـ.9113األردف,  -, عماف1لمنشر كالتكزيع ك الطباعة,ط

                                     
, دار الكفاء فؤاد زكرياد. النقد الفني دراسة جمالية كفمسفية, جيركـ ستكلنيتز, تر:  .333

 ـ.9116مصر,  -لدنيا الطباعة كالنشر, اإلسكندرية
, 1, المنظمة العربية لمترجمة, طنقد ممكة الحكـ, إمانكيؿ كنت,  تر: د. غانـ ىنا .334

 ـ.9115لبناف,  –بيركت 
 ـ . 1983, بيركت, 1, دار الطميعة, طالنقد ك الحداثة, عبد السبلـ المسدم .335
, بيركت, 1ي, مركز النماء الحضارم, طنقد ك حقيقة, ركالف بارت, تر: منذر عياش .336

 ـ.1994
دار الشؤكف , قيس النكرمنمك شخصية الفرد  كالخبرة االجتماعية, ىانت كجنيفر, تر:  .337

 ـ.1988الثقافية العامة, بغداد, 
, جياني (1987)نياية الحداثة الفمسفات العدمية كالتفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة .338

 ـ.1998, منشكرات كزارة الثقافة, دمشؽ, فاتيمك, تر: د. فاطمة الجيكشي
 ,1ط األىالي لمطباعة كالنشر, ,النكـ كاألحبلـ ) أحبلـ الطفؿ(, د. عبد الرزاؽ جعفر .339

 ـ.1988دمشؽ, 
 دار المنارة, جدة,, شمسي باشاحساف النكـ كاألرؽ كاألحبلـ بيف الطب كالقرآف,  .341

 ـ .  1991
, مركز اإلنماء الحضارم, نيتشو, تر: مجاىد عبد المنعـ فريديريش ىذا ىك اإلنساف, .341

 ـ.9119سكرية,  –حمب 
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, دار سماعيؿ عرفةاأكثر عرضة لمكسر, د. بحنا أضعؼ ك اليشاشة النفسية لماذا أص .340
 ـ . 9191المممكة العربية السعكدية,  –, الرياض 9تشكيؽ لمنشر كالتكزيع, ط

 م. 0223, القاهرة ,  4دار الشروق , ط ,كداعا أييا الممؿ, أنيس منصكر .343

 -, بيركت 1, دار النببلء, طالكسكاس كاليكاجس النفسية, الدكتكر عمي القائمي .344
 ـ.1996لبناف, 

, دار شرقيات, حسافاالكضع ما بعد الحداثي, جاف فرنسكا ليتار, تر: أحمد  .345
 ـ.1994

, مطبعة اتحاد كعي الحداثة دراسات جمالية في الحداثة الشعرية, سعد الديف كميب .346
 ـ.1997الكتاب العرب, دمشؽ, 

 ـ .1974كيككف التجاكز, محمد الجزائرم, كزارة االعبلـ, بغداد,  .347
 ـ.1979, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, بيركت, , جبرا ابراىيـ جبراينابيع الرؤيا .348
, كاتبا يتحدثكف عف ركتيف الكتابة" ,  تر: عمي زيف 59يكـ مف حياة كاتب "  .349

 ـ . 9117, الككيت ,1منشكرات تككيف, ط
 
 

 رابعًا المجالت والدوريات 
األردف,  -شاعر يعمف تفرده رغـ حداثة تجربتو , حاكره صالح حمدكني إبراىيـ الماس , .1

 alyoum8th.netـ. 9191/ 1/ 14صحيفة اليـك الثامف, 
 3, ع6ىدل شكرم عياد, مجمة فصكؿ, مج  :االختبلؼ المرجأ, جاؾ دريدا, تر .9

 ـ.1986,
التجريب في المسرح المعاصر, النظرية كالتطبيؽ, ىناء عبد الفتاح, مجمة فصكؿ  أصكؿ .3

, 14, مج9عدد خاص بالمسرح كالتجريب, الييئة المصرية لمكتاب, القاىرة, مصر, ج
 .1995:36,  1ع

ليات الدفاع النفسي, د. محمد عبد الرؤكؼ عبد ربو, مجمة كمية التربية جامعة المنكفية, آ .4
 ـ. 9118, 33, مج1ع

/ فبراير / 16, بياف البكرم, جريدة الزماف,  –نصكص  –أيف األجياؿ الشعرية العراقية  .5
 www.azzaman.com ـ. 9115

ػػ 19البنية الطكباكية لقصكر الحمراء, خكسيو بكيرطا, مجمة العرب كالفكر العالمي, ع/) .6
 ـ .1999 (,91
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ايمكؿ  19,  9695الككيت, ع/البكىيمية, د. نرميف يكسؼ الحكطي, جريدة األنباء,  .7
  ـ . 9119

, جامعة بكر التأصيؿ العممي لطبيعة الثكرة ك أنكاعيا,  إبراىيـ محمد محمد صادؽ عامر .8
 ـ . 9118, 4, ع/19كمية التجارة, مجمة البحكث المالية كالتجارية, مج/ –سعيد 

 سممى أككسؿتجميات المركز كاليامش في ركاية طعـ أسكد.. رائحة سكداء لعمي المقرم,  .9
سكينة قدكر, مجمة إشكاالت في المغة كاألدب, جامعة العربي بف مييدم ) أـ  ك

 ـ . 9191, 9/, ع9البكاقي(, الجزائر, ـ 
, نجكل اليجكفي, مجمة العمكـ االجتماعية, مج .11 , الككيت, 9, ع/33التفاؤؿ كالتشاـؤ

 ـ.9115
تعميمي, د. نمر ذكي شمبي التمكيف االجتماعي كاالقتصادم لممرأة العاممة بالقطاع ال .11

, 1,مج/ 53ع/ عبد اهلل, مجمة دراسات في الخدمة  االجتماعية ك العمكـ اإلنسانية,
 .9191ـ.
التنبؤ بالسعادة في ضكء األمؿ كالتفاؤؿ لدل عينة مف طمبة جامعة القدس المفتكحة, د.  .19

 94, ع/ آماؿ جكدة/ د. حمدم جراد, مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات
 ـ. 9111(, تمكز 9)
ثنائيات المعجـ الشعرم في )عندما اشتبؾ الضكء بالياقكت(, كماؿ عبد الرحمف, جريدة  .13

  ـ. 9113,  1569الزماف , ع/
, جيؿ مخضـر مجازان شعراء ما بعد الدكتاتكرية, حسف ناظـ, صحيفة الكطف الجزائرم .14

www.elwatandz.com. 
 9111, 3الحداثة في شعر البريكاف, د . فيد محسف الرفحاف, مجمة األقبلـ, بغداد,ع/ .15

 ـ .
جريدة  الجامعة التكنسية, حكؿ دكر الشعراء في زمف الشر السائؿ, د. آماؿ مكسى, .16

 ـ . 9118 /أبريؿ/  15, 14383الشرؽ األكسط, ع/
دراسة تحميؿ مضمكف األفبلـ التسجيمية الكثائقية في قناة الجزيرة الكثائقية الفضائية  .17

نيمة عبد الرزاؽ عبد الخالؽ, مجمة د. , 9111/ 4/ 31 إلى   9111/ 1/4لممدة مف 
 .98, ع/ الجامعة المستنصرية – كمية اآلداب

. إيناس محمد دكر الكممة في شعر صبلح عبد الصبكر, الناس في ببلدم أنمكذجا, د .18
 .34, ع/ 9لمبنات باإلسكندرية, مج سبلمية كالعربيةسيد حسف, حكلية كمية الدراسات اال

سامي ميدم: كتابة القصيدة مزيج مف الكعي كالبلكعي, منى حسف, صحيفة القدس  .19
 ـ. 9116سبتمبر  6العربي , 

http://www.elwatandz.com/
http://www.elwatandz.com/
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, مجمة دراسات محمد جاسـ جبارة السرد ك فنتازيا الكاقع في سرديات ثامر معيكؼ, .91
 ـ . 9118, 91مركز دراسات المكصؿ, ع/ –مكصمية, جامعة المكصؿ 

سمكؾ النمط )أ( كعبلقتو  بأبعاد الشخصية, أحمد محمد عبد الخالؽ كآخركف , مجمة  .91
 ـ.1999العمـك االجتماعية, جامعة اإلسكندرية, 

, 3, ع/95السيميكطيقا كالعنكنة, جميؿ حمداكم, مجمة عالـ الفكر, الككيت, مج/ .00
 ـ . 1977

 , 9349ع/ كالتأريخ تصالح أـ تضاد, أحمد الناجي, الحكار المتمدف, الشعر .93
 ـ. 14/7/9118

الشعر كالتأريخ, أككتافيك باث )مقاؿ(, تر :عبد القادر الجنابي, ايبلؼ الكتركنية مف  .94
 ـ.9118يناير,  94لندف,

جريدة القدس العربي, التكاصؿ كأزمة القراءة, ابراىيـ الراكم,  اليكية. الشعر. .95
 ـ. 9191مارس, 11لندف,

شعرية التفاصيؿ مممح مف مبلمح الشعر التكنسي, عبد القادر عميمي, جريدة الحياة  .96
 ـ . 9113, 937, ع/, تكنسالثقافية

ظاىرة تنصيص التأريخ في الشعر الشعبي الجزائرم, د. أحمد قنشكبة, جامعة محمد  .97
 ـ .9119, 5ع/عمـك االجتماعية, خيضر ػػ بسكرة, مجمة كمية اآلداب كال

, رسالة دكتكراه, كمية ظكاىر التمرد في الشعر العربي المعاصر, محمد أحمد العزب .98
 .ـ 1976قسـ األدب النقد, جامعة األزىر, –المغة العربية 

عمـ اجتماع الثكرة كخصائص المجتمع الثكرم, فكزية العطية, مجمة كمية اآلداب  .99
 ـ. 1979, 94العراقية, ع/ 

الفنتازيا  في النص المسرح العراقي المعاصر  مسرحية " طنطؿ" أنمكذجا, د. مصطفى  .31
 ـ . 9116, 94/ع19جبلؿ مصطفى, مجمة أبحاث ميساف, مج

 6438قصة األجياؿ الشعرية في العراؽ, عبد عمي حسف, جريدة الصباح الجديد, ع/  .31
 ـ. 9191أبريؿ  14, 
, الحديث, ـ. د. عبد اليادم جاسـ طعاف قصيدة التفاصيؿ اليكمية في الشعر العراقي .39

 ـ . 9115, 16كمية اآلداب, ع/ –مجمة آداب ذم قار, جامعة ذم قار 
قصيدة الحياة اليكمية في الشعر العراقي المعاصر في شعر عدناف الصائغ أنمكذجا ,  .33

ـ. د. عمي عز الديف مطر الخطيب, مجمة الرؾ لمفمسفة كالمسانيات كالعمكـ االجتماعية, 
 ـ . 9111, 6, ع1مد مج
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, الحقكؽ االقتصادية  كاالجتماعية, محسف عكض إلى  قضايا التيميش كالكصكؿ  .34
 www.pdffactory.comـ . 9119القاىرة, 

البلكعي الجمعي .. مخدر  –في العقمية العراقية ك إشكاليات التغيير  البلكعي الجمعي .35
, 9, ع/16مكـ اإلنسانية, مج/صالح, مجمة القادسية لمعد. قاسـ حسيف أ. , كخالؽ أكىاـ

 ـ.9113
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, المعالجات السينمائية لؤلحبلـ في األسطكرة, سالـ شدىاف غبف, مجمة العمكـ اإلنسانية .39
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مفيكـ الذاكرة الجمعية عند مكريس ىاليكاكس, زىير سككاح, مكقع الحكار المتمدف,  .49
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,  91مجمة البحكث الجغرافية , ع التربية لمبنات,  كمية –جامعة الككفة يعرب يكسؼ, 
 ـ.9115
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العدداف ميشاؿ فككك, تر: فريؽ الترجمة بمجمة الفكر العربي المعاصر,  ما المؤلؼ؟, .49
 ـ . 1981, 7ػػػ  6

 
 

 خامسان: الرسائؿ كاألطاريح 
جيؿ التسعينات(,  إلى  إشكالية الشكؿ في الشعر العراقي المعاصر)مف جيؿ الركاد  .1
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 م . 0212

ماني نكر التشيؤ كاالنكسار الثقافي في الركاية العربية المعاصرة, رسالة ماجستير, رح .5
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 المخطكطاتسادسا : 
 .8في شعر الشباب العراقي, أ.د. ىياـ عبد زيد, بحث مخطكط:  البكىيميا .1
 بحث مخطكط . ,الرحمف عبد كماؿ العبلؽ, جعفر عمي شعر في الحمـ شعرية .9
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Summary 

In the words of the critic Ali Jaafar Al-Alaq, he said: (Iraq is a forest of 

poetry and poets), and this speech has two interpretations, the first: that 

(the lions of hair and the knights of the Arabic poem are from Iraq: Al-

Mutanabi, Abu Tammam, Al-Jawahiri, Al-Sayyab and others), and the 

second interpretation (that all Iraqis are They are poets, even if they are 

not. 

 The truth is that this (poetic blessing) did not last for Iraq and the Iraqis. 

The Iraqi poem was destined to be compressed and suffer from great 

problems and woes during nearly half a century to this day. The poet is 

no longer concerned with looking at events from abroad, where (love, 

life and beauty,) The poem had to sink into the depths of the human 

soul, to keep pace with the developments of the movement of 

contemporary man from within, this generation that differed from the 

previous generations, with the calamities, disasters and worries that 

befell this human being, which made him turn into another human 

being, embracing dreams after reality failed to achieve Some of the goals 

of his life, the contemporary poem explored the details of his 

psychological and philosophical journey, and revealed his new goals that 

he yearns to achieve, despite the psychological pressure factors 

generated by the culture of error produced by successive policies, which 

led to the exacerbation of major problems, which had a clear impact on 

the destruction of society, from During the broadcast of waves of 

sabotage that destroyed the country and shattered the psychological 

state of the Iraqi person, the people had no solution but dream and 

revolution, so they started living In dreams, they plan in dreams, then 

they adopt ideas, visions and plans, which turn into a comprehensive 

revolution in order to remove the political error that is engulfing the 

hearts of Iraqis, and to rebuild Iraq from a new, strong, healthy and 

better than it was. 

Young poets resorted to the most subtle psychological feelings in the 

depths of people, as they revealed the secrets of the human psyche in 

Iraqi society during the half century of turmoil, revolutions, coups, and 

external and internal wars, through a summary of what reached them in 
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their poetic generation after 0202, where the final picture of tragedies 

crystallized And the scourge of the Iraqi human being exhausted and 

destroyed the country and shattered souls. 

And our study (The Dream in Contemporary Iraqi Poetry (Youth Poetry 

0202 - 0202) as a model) attempts to follow up on the dream and 

monitor its dialectic in youth poetry from subconscious freedom to 

language intent. We believe that it is one of the rare new studies that 

work on the (dream) triangle ) and (the subconscious) and (the 

intentionality of language) 

 •We chose this title (The Dream in Contemporary Iraqi Poetry (Youth 

Poetry 0202 - 0202) as a model) for a set of reasons: 

o The scarcity of studies that discuss dreaming in poetry and with this 

detailed title. 

o The critical arena’s need for studies dealing with dreams, the 

subconscious, and the intentionality of language through (psychology) 

and (philosophy) 

o Access to human facts that enrich the study by revealing the state of 

Iraqi society, its problems and tragedies through the only outlet to the 

truth, which is the dream and its relationship to the unconscious and the 

intentionality of language, as the psychological pressures on this society 

crystallized by revealing the facts and proposing alternatives and 

solutions. 

o Illuminating the real role of psychology and highlighting its features in 

evaluating the poem, and giving it a new semantic dimension. Which is 

not concerned with psychology. 
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